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D E S P A C H O

 

Tratam os autos do procedimento licitatório para a contratação do

serviço de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), a granel, por

demanda, visando o abastecimento das copas instaladas no prédio do Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás e do Fórum Cível da Comarca de Goiânia, com o

custo estimado em R$ 46.056,00 (quarenta e seis mil, cinquenta e seis reais).

Após regular tramitação, a Comissão Permanente de Licitação

apresentou extrato de ata de julgamento (evento 39) no qual restou deserto o

certame.

A Assessoria Jurídica manifestou-se favorável à contratação mediante

licitação dispensável, nos termos do art. 24, V da Lei nº 8.666/93.

É o breve relatório.

Verifica-se, pelo caderno instrutório, que houve tentativa de aquisição

de gás liquefeito de petróleo (GLP), por demanda, para abastecimento das copas

do Tribunal de Justiça e do Fórum Cível, por meio do Edital de Licitação nº

077/2018, cujo certame não obteve êxito, conforme informação da Comissão

Permanente de Licitação (evento 39).

Por oportuno, registra-se que existe contrato de fornecimento de gás

liquefeito de petróleo (GLP) em vigor, firmado com a empresa Companhia

Ultragaz S/A, para abastecimento do Fórum Cível(autos nº 201806000110714 -

evento 66).
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Pois bem.

Ao dispor sobre os princípios que regem a Administração Pública, a

Constituição Federal de 1988 estabeleceu a indispensabilidade de procedimento

licitatório, prévio e formal, visando a escolha para contratações de obras,

serviços, compras e alienações, nos termos do art. 37, inciso XXI:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência, e também ao seguinte:

(...)

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serão contratados mediante

processo de licitação pública que assegure a igualdade de

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do

cumprimento das obrigações.

Como regra, é obrigatória a licitação para aquisição e/ou contratação.

Entretanto, o dispositivo constitucional citado ressalvou algumas situações

previstas em legislação infraconstitucional, dispensando a Administração de tal

procedimento. São os casos de licitação dispensada, de dispensa e

inexigibilidade de licitação, previstos nos artigos 17, 24 e 25, todos da Lei nº

8.666/1993.

A tentativa de aquisição do fornecimento de gás liquefeito de petróleo

(GLP) para abastecimento do prédio do Tribunal de Justiça e do Fórum Cível,

instrumentalizadas pelo Edital nº 077/2018, na modalidade pregão eletrônico, do

tipo menor preço, realizadas no dia 19/12/2018, restou infrutífera, vez que restou

deserta a licitação.

Diante disso, possível a análiseda contratação sob a ótica da licitação

dispensável, conforme prevê o artigo 24, inciso V da Lei nº 8.666/1993, verbis:

Art. 24. É dispensável a licitação:

I a IV – omissis;

V – quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,
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justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a

Administração, mantidas, neste caso, todas as condições

preestabelecidas;

Constata-se quea legislação é clara ao determinar que a licitação será

dispensável para atender às necessidades da Administração, mas deverá manter

todas as condições preestabelecidas, ou seja, no presente caso o disposto no

Edital de Licitação nº 077/2018.

Neste sentido, pode-se verificar os seguintes requisitos para a

dispensa de licitação em razão de licitação anterior frustrada: a manutenção de

todas as condições preestabelecidas, dentre outros que serão analisados a

seguir.

Observa-se, portanto, que a manutenção de todas as normas

anteriores do certame não é facultatividade ou permissividade do administrador,

mas de norma coativa, sob pena de descumprimento do princípio da legalidade.

A esse respeito, o Tribunal de Contas da União de forma clara dispõe:

Auditoria em licitações e contratos: 2 - Necessidade de manutenção

das condições pré-estabelecidas na licitação anteriormente

fracassada para que se legitime a contratação direta com

fundamento no art. 24, inc. V, da Lei 8.6661993.

Ainda na auditoria realizada na Diretoria Regional da Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado do Rio Grande do Sul

(EBCT/DR/RS), outra possível irregularidade detectada fora a

realização da Dispensa de Licitação 59/2007, que resultou na

contratação de posto de abastecimento para veículos lotados nas

unidades de Canoas/RS. Conforme a unidade instrutiva, em duas

licitações anteriores, fracassadas, previu-se a distância máxima de

3,5 km de raio a partir da unidade de Canoas – RS para a localização

do posto a se responsabilizar pelo abastecimento. Em seguida,

ocorrera a contratação, por dispensa de licitação, de um posto

localizado a 10 km da referida unidade, não se observando, portanto,

as condições pré-estabelecidas nas licitações fracassadas

anteriormente, em descumprimento ao estatuído no inciso V do art.

24 da Lei 8.666/93. Nos argumentos apresentados pelo responsável,

ouvido em audiência, constou o de que “não havia mais tempo hábil

para uma terceira tentativa de instauração de procedimento

licitatório, e, caso não houvesse a dispensa de licitação, haveria
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prejuízos para a ECT”. Em sua análise, a unidade técnica destacou

que não fora formulado, pelo TCU, questionamento quanto à

necessidade de realizar a dispensa de licitação, mas sim “quanto ao

critério de escolha do fornecedor, que deveria ter observado as

mesmas condições da licitação. É possível que, caso admitida no

certame a participação de estabelecimentos situados dentro do raio

em que se encontra a empresa contratada por dispensa (10 km), as

licitações não teriam sido desertas”. A respeito da situação, o relator

ressaltou que “o responsável não apresentou justificativa, não

demonstrando porque na licitação se estabeleceu um raio de 3,5 Km

e na dispensa um raio bem maior, de 10 Km”. Ao final, o relator

votou pela não aplicação de multa ao responsável, sem prejuízo da

expedição de determinação corretiva para futuras licitações a serem

promovidas pela EBCT/DR/RS, o que foi aprovado pelo Plenário.

Acórdão n.º 2219/2010-Plenário, TC-005.383/2007-0, rel. Min.

Raimundo Carreiro, 1º.09.2010.

Ademais, por um imperativo lógico, não seria justificável a dispensa

de licitação por um pretenso desinteresse de potenciais licitantes, se

as condições que lhes foram exigidas são inteiramente diversas das

estabelecidas no instrumento contratual diretamente firmado. A

ausência de interesse em participar do certame obviamente não se

coaduna com a alteração posterior das condições nele

preestabelecidas. A este respeito, o ilustre Membro do Ministério

Público junto ao TCDF, Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,

preleciona: “Impõe a lógica jurídica que a Administração mantenha

as condições ofertadas e exigidas na licitação anterior, pois se

houver qualquer alteração ficará irremediavelmente comprometido o

requisito “ausência de interesse” em participar da licitação.

Efetivamente, não pode a Administração alterar as exigências

estabelecidas para a habilitação, nem tampouco as ofertas

constantes do convite ou do edital. Essa restrição abrange,

inclusive, quando for o caso, a alteração dos anexos do ato

convocatório, previstos no art. 40, § 2º, da Lei no 8.666/1993, como

por exemplo o preço estimado pela Administração.” (“Contratação

direta sem licitação”. - 1a edição. - Brasília: Livraria e Editora Brasília

Jurídica, 1995, p. 180). (Grifamos) Acórdão 142/1996 Segunda

Câmara (Voto do Ministro Relator)

Corroborando ao entendimento acima, está a redação do o Manual de

Compras Diretas do TCU:
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c. Licitação deserta que não pode ser repetida (inciso V)

No caso de licitação deserta (sem interessados), a Administração

poderá, caso comprove a urgência da contratação, dispensar a

licitação e contratar diretamente, resguardadas as condições

estabelecidas na licitação (especificações do objeto, critérios de

aceitabilidade da proposta e condições de habilitação dos licitantes).

Portanto, são esses os requisitos:

1. licitação realizada, porém deserta ou fracassada;

2. risco de prejuízos para Administração, se o processo licitatório

vier a ser repetido;

3. manutenção das condições ofertadas no ato convocatório

anterior.

Na motivação da dispensa, é essencial que sejam investigados os

motivos pelos quais a licitação não obteve êxito, deixando claro que

a Administração não contribuiu para seu insucesso, por exemplo, ao

extrapolar as exigências mínimas a serem atendidas pelas empresas

do mercado.

Portanto, os requisitos exigidos, cumulativamente, para a aplicação do

artigo 24, inciso V da Lei nº 8.666/1993, são: licitação anterior que não tenha

sido bem-sucedida, potencialidade de risco de prejuízo da Administração caso

ocorra a repetição do certame e manutenção de todas as condições previamente

estabelecidas.

Do mesmo modo, a jurisprudência da referida Corte de Contas

assevera que:

Assim, considerando que o objeto perseguido no comando legal em

comento, o inciso V do art. 24, é evitar o desperdício de recursos

públicos com a repetição de procedimentos administrativos que

provavelmente não terão eficácia, então não há lógica em obrigar-se

a Administração à repetição indefinida do processo licitatório para

alienar materiais que não encontram compradores dispostos a

participar dessas licitações. (TCU. Decisão nº 655/1995, Plenário.

Rel. Min. Adhemar Paladini GHISI. Sessão de 06.12.1995)

A licitação deserta deve ser repetida ou justificada a inviabilidade de

sua repetição. (Acórdão 6440/2011-Primeira Câmara)
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O art. 24, inciso V, da Lei 8.666/1993 (licitação deserta) só pode ser

utilizado como fundamento para a contratação direta caso o certame

não possa, justificadamente, ser repetido sem prejuízo para a

Administração. (Acórdão 342/2011-Primeira Câmara)

A contratação direta por licitação deserta deve demonstrar que a

repetição do certame poderá resultar em prejuízo à Administração,

em exposição de motivos constante no processo de contratação.

(Acórdão 7049/2010-Segunda Câmara)

Acrescenta-se a isso que o artigo 26 do referido diploma legal prevê

como condição de contratação por dispensa de licitação, exceto em razão do

valor, os seguintes elementos:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III

e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no

art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no

final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para

ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)

dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber,

com os seguintes elementos:

I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que

justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;

III – justificativa do preço.

IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os

bens serão alocados.

Assim, para a contratação nos moldes propostos, além dos requisitos

constantes do inciso V do artigo 24, devem ser observados os preceitos do artigo

26, caput e parágrafo único, quais sejam, ratificação da autoridade superior,

caracterização da situação emergencial, razão da escolha do fornecedor ou

executante e justificativa do preço.

Nesse tear, necessária a análise de todos os pontos, individualmente.
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1. Não acudirem interessados na licitação

No presente caso, conforme informação dos autos verifica-se que

houve procedimento licitatório anterior que não alcançou êxito pretendido,

demonstrando-se temerária a espera por outrocertame, tendo em vista que o

objeto é necessário para o regular funcionamento do prédio do Tribunal de

Justiça, destacando-se, por oportuno,a existência de contrato de fornecimento de

gás apenas para o Fórum Cível.

2. A licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a

Administração (art. 24, V) e caracterização da situação emergencial (art. 26,

§ único, I)

Diante do insucesso na licitação e ante a necessidade de se

formalizar o contrato para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para

abastecimento do prédio do Tribunal de Justiça, demonstra-se atendidos os

requisitos para a realização de aquisição mediante licitação dispensável, nos

termos do art. 24, V, da Lei nº 8.666/1993.

3. Manutenção das condições preestabelecidas no Edital e razão

de escolha do fornecedor e justificativa de preço

Em atenção ao comando legal, a empresa detentora da menor

proposta (evento 16), anuiu quanto à possibilidade de contratação nos termos

constantes do Edital nº 077/2018 (evento 46).

4. Ratificação da autoridade superior

Conforme se verifica no fluxo de contratações instituído pela Portaria

nº 19/2015, a submissão do procedimento à autoridade superior, in casu, o

Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça deve ocorrer após

deliberação e eventual autorização por parte da Diretoria-Geral.

Da existência de contrato vigente com objeto semelhante

Por outro lado, verifica-se a existência de contrato com a mesma

empresa que aceitou o fornecimento de gás nos mesmos moldes do Edital de

Licitação nº 77/2018 ao menor valor, contratação que se deu nos autos nº

201806000110714. Entretanto, tal contrato tem como objeto apenas o

fornecimento de gás para o Fórum Cível.

No caso em análise, o Edital de Licitação tem como objeto o

fornecimento de gás liquefeito de petróleo para o Fórum Cível e para o Tribunal

Nº Processo PROAD: 201809000129785

Assinado digitalmente por: APARECIDA AUXILIADORA MAGALHÃES SANTOS, DIRETOR(A) GERAL, em 26/12/2018 às 12:49.
Para validar este documento informe o código 188743513973 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



de Justiça. Dessa forma, caso seja celebrado novo ajuste, haveria sobreposição

de contratos com objeto idêntico, qual seja, o fornecimento de GLP para o Fórum

Cível.

Assim, para a formalização do novo ajuste é necessário que seja

rescindido o contrato vigente com a empresa Companhia Ultragaz S/A.

Acerca da possibilidade de rescisão do contrato, o artigo 79 da Lei de

Licitações e Contratos assim estabelece:

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser:

(...)

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no

processo da licitação, desde que haja conveniência para a

Administração;

Com efeito, cabe destacar que a empresa contratada concordou com

a rescisão do contrato atual para a formalização do novo ajuste, conforme se

observa em sua manifestação (evento 46), nos seguintes termos:

3) Por fim, se a Companhia Ultragaz S/A aceita o distrato do contrato

firmado com essa instituição, de fornecimento de gás liquefeito de

petróleo GLP (GLP), por demanda, para abastecimento das copas do

Fórum Cível, datado de 30/08/2018. Desde já agradeço a atenção e

aguardo a resposta o mais breve possível.

R: A Ultragaz está de acordo com o distrato.

Assim, verifica-se que a possibilidade de rescisão do contrato para

formalização de novo ajuste encontra amparo no artigo 79 da Lei nº 8.666/1993,

eis que se dará de forma amigável, por conveniência da Administração e por

acordo entre as partes.

Isto posto, em conformidade com o Parecer Jurídico, o qual acolho

como razão de decidir e, com fundamento nos arts. 24, V, 26 e 79 da Lei nº

8.666/93, autorizo a rescisão do contrato vigente (processo nº

201806000110714, evento 66)   e, ato contínuo, a formalização de novo ajuste

com a empresa Companhia Ultragaz S/A para o fornecimento, sob demanda, de

gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha) para abastecimento das copas

do Fórum Cível da Comarca de Goiânia e do Tribunal de Justiça, localizado na
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Av. Assis Chateaubrian, nº 195, ao valor anual de R$ 29.808,00 (vinte e nove mil,

oitocentos e oito reais), nos termos do Edital nº 077/2018 e da proposta

constante no evento 16.

Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota

de empenho respectiva.

Após, à douta Presidência para deliberação quanto à ratificação do

ato, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, e encaminhamento à

Controladoria Interna, em cumprimento ao artigo 2º, inciso II, do Decreto

Judiciário nº 2.830/2014.

Ao final, não havendo apontamentos do controle, à Assessoria

Jurídica para formalização do distrato e do novo ajuste.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

 

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora-Geral
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 Gabinete da Presidência    

PROCESSO  :  201809000129785

NOME  :  TATIANA RODRIGUES FERREIRA

ASSUNTO  :  Aquisição de produtos e serviços – Port. DG nº 19/2015 

DESPACHO  –  Trata-se  de  procedimento  licitatório  para  a

contratação do serviço de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), a granel,

por demanda, visando o abastecimento das copas instaladas no prédio do Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás e do Fórum Cível da Comarca de Goiânia, com o

custo estimado em R$ 46.056,00 (quarenta e seis mil, cinquenta e seis reais).

Verifica-se  que  a  tentativa  de  aquisição  do  fornecimento  do

referido serviço, instrumentalizada pelo Edital nº 077/2018, na modalidade pregão

eletrônico, do tipo menor preço, realizada no dia 19.12.2018, restou infrutífera, vez

que deserta a licitação (evento 39). Tem-se, ainda, a existência de contrato com a

mesma empresa que aceitou o fornecimento de gás nos mesmos moldes do Edital

de  Licitação  nº  77/2018  ao  menor  valor,  contratação  que  se  deu  nos  autos

nº201806000110714.  Entretanto,  tal  contrato  tem  como  objeto  apenas  o

fornecimento de gás para o Fórum Cível.

A  Diretoria-Geral,  no  despacho  constante  do  evento  48,

acolhendo o parecer jurídico inserto no evento 47, autorizou, com fundamento nos

arts. 24, inc. V, 26 e 79 da Lei nº 8.666/93, a rescisão do contrato atualmente vigente

(evento  66),  e,  ato  contínuo,  a  formalização  de  novo  ajuste  com  a  empresa

Companhia Ultragaz S/A para o fornecimento, sob demanda, de gás liquefeito de

petróleo GLP  (gás de cozinha) para abastecimento das copas do Fórum Cível da

Comarca de Goiânia e do Tribunal de Justiça, ao valor anual de R$ 29.808,00 (vinte

e nove mil, oitocentos e oito reais), nos termos do Edital nº 077/2018 e da proposta

constante no evento 16. De resto, submeteu o feito a esta Presidência para análise
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Gabinete da Presidência

da ratificação do referido ato, consoante art. 26, caput, da Lei de Licitações.

Dos documentos que instruem estes autos e das considerações

lançadas  pelos  setores  técnicos  competentes,  tenho  por  atendidos  os  requisitos

constantes  do  art.  24,  inc.  V,  e  art.  26,  parágrafo  único,  inc.  I,  todos  da  Lei

nº 8.666/931, razão pela qual, nos termos do  caput  do art. 26 do referido diploma,

ratifico o ato praticado pela Diretoria-Geral (evento 48).

Publique-se.

Após,  dê-se  regular  processamento,  com o  encaminhamento

dos autos à Controladoria Interna para as medidas reservadas a seu encargo.

Imprima-se urgência.

Goiânia, 27 de dezembro de 2018

GILBERTO MARQUES FILHO
   Presidente

1 Em substância: Licitação anterior que não tenha sido bem-sucedida; potencialidade de
risco de prejuízo da Administração caso ocorra a repetição do certame e manutenção de
todas as condições previamente estabelecidas
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