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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS
§1º Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do
adimplemento total da conclusão pelo contratado, a CONTRATANTE
procederá ao recebimento provisório do objeto, pela
FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita ao contratado.
§ 2º A CONTRATANTE receberá os serviços em caráter definitivo
em prazo não superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisório.
Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e o
recebimento definitivo, ficará o  contratado obrigado a efetuar reparos
que, a juízo da CONTRATANTE se fizerem necessários quanto à
qualidade e segurança do objeto.
§ 3º Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será
recebido definitivamente por uma comissão designada para tal fim,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme
o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo
das sanções civis.
Nota Explicativa: Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiro e
segundo são exemplificativos e deverão ser adaptados de acordo
com as peculiaridades do objeto contratado. O art. 73, I, “a”, da Lei n.
8.666/93 estabelece prazo máximo de recebimento provisório de 15
(quinze) dias. Já o art. 73, § 3o,, da Lei n. 8.666/93, estabelece  que o
prazo máximo para recebimento definitivo é de 90 (noventa) dias,
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos
no Projeto Básico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão
decididos pela Lei nº 8.666/93, garantido à CONTRATADA o
contraditório e ampla defesa de seus interesses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA EFICÁCIA
A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-
se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial, que
será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Parágrafo
Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CISÃO,
INCORPORAÇÃO OU FUSÃO
 Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa
contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará
condicionada à analise por esta administração contratante do
procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-
rogação contratual.

CLAUSULA VIGÉSIMA  OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília-DF como o único competente para
dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato.
E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui
estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 03 (três) vias,
que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e
testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Brasília-DF, ......... de ...................... de 20xx

.................................................................................
CONTRATANTE

..............................................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_______________________________
_______________________________

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

PARECER Nº 21/2021/SS/PLC/GAB/PGE-PI/
PLC/GAB/PGE-PI/GAB/PGE-PI
PROCESSO Nº 00003.003483/2021-15
INTERESSADO: CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE -
CONSÓRCIO NORDESTE
ASSUNTO: Parecer Referencial acerca de
contratações diretas de pequeno valor enquadráveis no art. 24, I e
II, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93.

PARECER REFERENCIAL. CONSÓRCIO
NORDESTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS DE
PEQUENO VALOR. PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO DISPENSÁVEL. ART. 24, I E II
c/c § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. ASPECTOS MAIS
SENSÍVEIS DESTE TIPO DE
CONTRATAÇÃO. RACIONALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE CONSULTIVA DA PLC.
UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE
GERA, INCLUSIVE, MAIOR SEGURANÇA
JURÍDICA AO GESTOR PÚBLICO. PARECER
QUE, UMA VEZ APROVADO PELAS
INSTÂNCIAS SUPERIORES DA PGE,
PODERÁ SER APLICADO AOS CASOS
IDÊNTICOS. JUNTADA DE CÓPIA DO
PARECER REFERENCIAL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO CONGÊNERE. DISPENSA
DE ANÁLISE DO CASO PELA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE CONSULTA
ACERCA DE DÚVIDA DE ORDEM JURÍDICA
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA E
MOTIVADA.

PARECER REFERENCIAL PGE/PLC N. 11/2021

I - RELATÓRIO

Cuida-se de processo instaurado no âmbito da
Procuradoria de Licitações e Contratos (PLC) da PGE, por meio do
qual o Procurador Chefe encaminha ofício da Secretaria Executiva do
Consórcio Nordeste para que seja elaborado Parecer Referencial
acerca de contratações diretas de pequeno valor enquadráveis no
art. 24, I e II, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93.

É o que importa relatar.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DO PARECER REFERENCIAL E DO SEU
CABIMENTO AOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARA CONTRATAÇÕES DE PEQUENO VALOR.

Em relação à utilização do Parecer Referencial com
vistas a regular a matéria em questão, cumpre salientar que o referido
instituto encontra previsão no Regimento Interno da Procuradoria
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Geral do Estado do Piauí (RIPGE), Resolução CSPGE nº 001, de 31 de
outubro de 2014, especificamente nos arts. 78-A a 78-F, na forma
aprovada pela Resolução CSPGE nº 001, de 5 de fevereiro de 2020
(DOE publicado em 06.02.2020, p. 26).

Segundo o §1º do art. 78-A do RIPGE, “Considera-
se Parecer Referencial a peça jurídica voltada a orientar a
Administração em processos e expedientes administrativos que
tratam de situação idêntica ao paradigma, sob o ponto de vista
das orientações jurídicas ali traçadas”, desde que esses processos
e expedientes administrativos possuam “os mesmos pressupostos
fáticos e jurídicos, para os quais seja possível estabelecer
orientação jurídica uniforme, cuja observância dependa de mera
conferência de dados e/ou documentos constantes dos autos”
(cabeça do art. 78-A). Salvo melhor juízo, é este o caso dos processos
que envolvem contratações de pequeno valor, conforme art. 24, I e II
c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Nesse sentido, destaco que foram feitas centenas
de análises repetitivas ao longo destes últimos anos na PGE, o que
redundou na sedimentação da matéria jurídica e na adoção, já há
algum tempo, de modelos bem específicos voltados às contratações
diretas, inclusive as de pequeno valor: i. listas de verificação para
elaboração de termo de referência e de projeto básico de engenharia,
e ii. minutas de contrato para obras, bens e serviços

Nada mais razoável, pois, que o trabalho de
racionalização e otimização deste tipo de contratação direta seja,
agora, ultimado através da elaboração do presente Parecer
Referencial que, na verdade, somente ostentará essa característica
– Referencial - caso seja devidamente aprovado pelo Chefe da
Procuradoria de Licitações e Contratos Administrativos e também
pelo Procurador Geral do Estado.

A partir de sua aprovação pelas instâncias
superiores da Procuradoria e de sua publicação no Diário Oficial do
Estado, os diversos órgãos e entidades da Administração estadual
poderão dele se utilizar, instruindo os seus processos e expedientes
congêneres com: a) cópia integral do Parecer Referencial; e b)
declaração da autoridade competente para a prática do ato pretendido,
atestando que o caso se enquadra nos parâmetros e pressupostos
do Parecer Referencial e que serão seguidas as orientações nele
contidas.

Nesse passo, é importante anotar que “A juntada
de cópia do Parecer Referencial em processo ou expediente
administrativo dispensa a análise individualizada pelas
Procuradorias Especializadas competentes”, no presente caso a
PLC, conforme previsão expressa do art. 78-A, do RIPGE.

II.2 – DA COMPETÊNCIA DA PGE/PI
Antes de realizar a análise de mérito da consulta, é

preciso indicar o fundamento jurídico para o encaminhamento desta
à PGE Piauí.

Nesse sentido, observa-se que é o estatuto do
CONSÓRCIO NORDESTE que estabelece que a representação judicial
e assessoramento jurídico do CONSÓRCIO NORDESTE não é fixa,
variando segundo qual Estado exerce a presidência do mesmo. Nesse
sentido, transcreve-se o dispositivo estatutário que traz essa regra
expressamente:

Art. 46 - A Procuradoria Geral do Estado líder
será competente para realizar a representação
judicial e o assessoramento jurídico do
Consórcio nos termos de convênio a ser
celebrado.

Nesse diapasão, sabe-se que no corrente exercício
financeiro o Exmo. Governador do Estado do Piauí é o presidente do
consórcio, razão pela qual, nos termos do §1º, do art. 3º do Estatuto,
o Piauí é o Estado líder:

Art. 3º - O CONSÓRCIO NORDESTE abrange
os territórios dos entes federados que o
integram e terá sede na Capital do Estado líder,
podendo haver o desenvolvimento de
atividades em escritórios, laboratórios ou
unidades localizadas em outros Estados.
§1º - O Estado líder será sempre aquele cujo
Governador for eleito Presidente do Consórcio,
nos termos deste Estatuto.

Reconhece-se, portanto, a competência da PGE
Piauí e da Procuradoria de Licitações e Contratos para avaliar a
legalidade do presente caso.

II.3 - DA AQUISIÇÃO DIRETA COM FULCRO
ART. 24, I E II c/c § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.

Pontue-se, de início, que o presente Referencial
não se aplica às contratações diretas de pequeno valor referidas no
art. 75, I e II, e § 2º, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos). Caso o órgão/ente pretenda contratar
com base neste novo regime, deverá submeter a pretensão
normalmente à PGE.

Para as contratações em tela, deve-se observar o
disposto no art. 24, I e II c/c, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93 que assim
dispõe acerca da possibilidade de contratação direta por dispensa
de licitação em razão do valor:

Art. 24.  É dispensável a licitação:
[...]
I - para obras e serviços de engenharia de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso I do artigo
anterior, desde que não se refiram a parcelas
de uma mesma obra ou serviço ou ainda para
obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizadas
conjunta e concomitantemente;

 II - para outros serviços e compras de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e
para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez;
 [...]
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§ 1o Os percentuais referidos nos incisos I e II
do caput deste artigo serão 20% (vinte por
cento) para compras, obras e serviços
contratados por consórcios públicos,
sociedade de economia mista, empresa
pública e por autarquia ou fundação
qualificadas, na forma da lei, como Agências
Executivas. (grifou-se)

A economicidade é, em suma, o fundamento da
dispensa na hipótese acima transcrita. Nesse sentido Marçal Justen
Filho leciona:

A pequena relevância econômica da
contratação não justifica gastos com uma
licitação comum. A distinção legislativa entre
concorrência, tomada de preços e convite se
filia não só a dimensão econômica do
contrato. A lei determinou que as formalidades
prévias deverão ser proporcionais às
peculiaridades do interesse e da necessidade
pública. Por isso, tanto mais simples serão as
formalidades e mais rápido o procedimento
licitatório quanto menor for o valor a ser
despendido pela Administração. (JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações
e Contratos Administrativos. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2014, p. 399.)

Lucas Rocha Furtado ressalta qual seria a intenção
do legislador ao possibilitar a dispensa de licitação no caso ora em
análise:

Nesses casos, o legislador entendeu que, em
razão do pequeno valor a ser contratado, não
se justificaria a realização de licitação em face
do valor da futura contratação. É sabido que
a realização de licitação gera ônus para a
Administração, de modo que o custo de sua
realização não justificaria seus benefícios.
(FURTADO, Lucas Rocha.  Curso de Licitações
e Contratos Administrativos: Teoria, Prática e
Jurisprudência, São Paulo, Atlas, 2001, p. 70.)

Feitas essas considerações, extrai-se do que se
contém na Lei que, para a caracterização do pequeno valor previsto
no dispositivo legal, faz-se necessário o preenchimento de dois
requisitos, quais sejam: i) ser a despesa de valor não superior a R$
33.000,00 (trinta e três mil reais) para obras e serviços e engenharia,
e R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para outros serviços
e compras; e ii) não constituir a despesa uma parcela de outra
contratação de maior vulto, que possa ser realizada de uma só vez.
No caso de contratações operadas por consórcios, tais valores serão
considerados em dobro.

Quanto ao segundo requisito, o intento do
legislador é impedir a contratação direta por meio de eventual
fracionamento do objeto para adequar ao valor permitido para
dispensa.

Nesse sentido, Marçal Justen Filho faz as seguintes
considerações:

Ou seja, é perfeitamente válido (eventualmente,
obrigatório) promover fracionamento de
contratações. Não se admite, porém, que o
fracionamento conduza à dispensa de licitação.
É inadmissível que se promova dispensa de
licitação fundando-se no valor de contratação
que não é isolada. Existindo pluralidade de
contratos homogêneos, de objeto similar,
considera-se seu valor global – tanto para fins
de aplicação do art. 24, I e II, como relativamente
à determinação da modalidade cabível de
licitação. (JUSTEN FILHO, Marçal. op cit. p. 400.)

Esse entendimento já é pacificado no Tribunal de
Contas da União:

“Contratações com indícios de
irregularidades:
3 - Fracionamento de despesas
O fracionamento é prática vedada pelo § 5º
do art. 23 da Lei n.º 8.666/93. Caracteriza--
sese pela divisão da despesa com o propósito
de utilizar modalidade de licitação inferior à
recomendada pela lei para a totalidade dos
gastos “ou para efetuar dispensas de certame,
ocasionando contratações diretas sem
disputa”. As licitações deflagradas ao longo
do exercício financeiro, com vistas a um mesmo
objeto ou finalidade, devem contemplar a
modalidade de licitação “correspondente ao
conjunto do que deveria ser contratado”. Com
base nesse entendimento, o relator considerou
presente, na gestão da SPRF/GO,
irregularidade envolvendo fracionamento de
despesas. No caso concreto, teria havido
parcelamento de gastos com a aquisição de
material de informática e com a contratação
de serviços de reforma de rede elétrica
mediante o uso de dispensas de licitação para
atender a postos policiais localizados em
diversos municípios do Estado, contemplando
valores individuais abaixo de oito mil e de
quinze mil reais, respectivamente.
Considerando que os valores envolvidos eram
de baixa representatividade, decidiu a
Primeira Câmara expedir tão somente
determinações corretivas à SPRF/GO”.
(Acórdão n.º 589/2010-1ª Câmara, TC-032.806/
2008-3, rel. Min- Subst. Marcos Bemquerer
Costa, 09.02.2010)

Sendo assim, cabe à Administração, com base no
planejamento detalhado que deve nortear sua atuação na área de
aquisição de bens e serviços, demonstrar que não realizou nem
pretende realizar, no exercício financeiro, contratações do mesmo
objeto ou objeto de natureza similar que, somadas, ultrapassem o
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limite máximo legal, inclusive emitindo declaração nesse sentido
nos autos.

Portanto, à vista de todos os aspectos elencados,
conclui--se que a inexistência de fracionamento será verificada se, para
determinado objeto – aí inclusos os bens ou serviços de natureza similar
–, não houve contratações prévias no exercício, nem há previsão de
contratações ulteriores, em valor global superior ao limite legal.

Por fim, considerando que o caso sob comento
trata de contratações diretas de pequeno valor operadas pelo
Consórcio Nordeste, a presente manifestação referencial somente
poderá utilizada caso o valor das despesas não supere R$ 66.000,00
(sessenta e seis mil reais) para obras e serviços e engenharia, e R$
35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) para outros serviços e
compras, na forma do citado art. 24, § 1o, da lei n. 8.666/93.

II.4 – DA LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR

Visando a racionalizar e a otimizar a atuação das
análises das contratações diretas de pequeno valor pelo Consórcio
Nordeste, além de conferir maior segurança jurídica ao gestor, este
órgão de consultoria elaborou uma Lista de Verificação para os casos
em questão, inspirada no Anexo IX da Resolução CGFR 003/2020, a
qual faz parte integrante da presente manifestação.

Assim, para padronizar o procedimento, os autos
devem ser instruídos, naquilo que for cabível a cada processo
específico, no mínimo, conforme a mencionada lista de verificação,
podendo constar, ainda, eventuais documentos que se façam
necessários ou que o gestor e sua equipe técnica considerar
imperioso ao feito.

Vejamos o inteiro teor da Lista de Verificação:
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b) a escolha de uma das modalidades
convencionais (concorrência, tomada de
preços e convite); e c) o enquadramento das
contratações previstas no art. 24, inc. I e II,
da Lei nº 8.666, de 1993.”

Dessa forma, de acordo com o item “c” da Súmula,
na contratação direta de serviços continuados de pequeno valor,
somente será possível a prorrogação caso o valor do contrato,
incluídas as possíveis prorrogações, não supere os valores previstos
na Lei nº 8.666/93, art. 24, II e §1º,  c/c art. 23, II, “a”. Assim, a duração
do contrato e eventuais prorrogações deverão ser planejadas com
cautela, de forma que o valor total não supere o permitido para
contratações diretas de pequeno valor

III – CONCLUSÃO
Diante dessas considerações, submete-se o

presente parecer ao crivo do Procurador Chefe da Procuradoria de
Licitações e Contratos da PGE, bem como do Procurador Geral do
Estado, a fim de que, aprovando-o, possa ser utilizado pelo Consórcio
Nordeste como Parecer Referencial para os casos de contratações
diretas de pequeno valor fundadas no art. 24, I e II c/c § 1,º da Lei nº
8.666/93. Na hipótese de ser aprovado o presente Parecer:

a) sugere-se, consoante disposição contida no art.
78-B do RIPGE, que este Parecer Referencial tenha validade a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado até 31/12/2021.

b) solicita-se seja determinada sua publicação no
Diário Oficial do Estado e divulgação no site da Procuradoria Geral
do Estado, ex vi do disposto no art. 78-F do RIPGE.

É o Parecer. À consideração superior.

Teresina, 15 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)
SÉRGIO  SOUSA SILVEIRA

Procurador do Estado do Piauí

Aprovo o PARECER REFERENCIAL PGE Nº 11/
2021 e encaminho o Processo ao Exmo. Sr. Procurador-Geral do
Estado.

Teresina-PI, 15 de outubro de 2021

(assinado eletronicamente)
VICTOR EMMANUEL CORDEIRO LIMA

Procurador-Chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos

APROVO o Parecer Referencial N. 11/2021.

Fixo o prazo de validade do Parecer desde a data
de sua publicação no Diário Oficial do Estado até 31/12/2021.

Encaminhem-se para publicação no D.O.E. Após,
divulgue-se no sítio eletrônico da PGE.

Teresina, 15 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)
PLÍNIO CLERTON FILHO

Procurador-Geral do Estado do Piauí
Of.  725

Quanto aos documentos exigidos na lista, destaco
o item VI.2, que trata das “razões que motivaram a escolha do
fornecedor”, justificativa que, embora simplificada, deve seguir o
princípio da isonomia, moralidade e transparência na obtenção da
proposta mais vantajosa para a Administração, devendo ser feita
através da obtenção no mercado do maior número de propostas de
preços possíveis para o objeto a ser adquirido com a utilização de
meios adequados e céleres de divulgação do procedimento sem que
se deixe de atender urgentemente à demanda.

De sua vez, a “justificativa fundamentada quanto
ao preço proposto, precedida de pesquisa de preços no mercado,
se possível” (item VI.3) deverá ter assento nas pesquisas de mercado
realizadas para a escolha do fornecedor, devendo restar caracterizado
que os preços obtidos estão de acordo com o praticado no mercado.
É prudente que  tal pesquisa observe os parâmetros da Instrução
Normativa SEGES n. 73/2020, conforme Acórdão TCU n. 1875/2021 -
Plenário, como segue:

“[...] 9.5. com fulcro no art. 250, inciso III, do
RI/TCU, recomendar ao Ministério da
Economia, devendo esse órgão estender para
toda a Administração Pública por intermédio
da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital, em atenção às
disposições da Instrução Normativa 73, de 5
de agosto de 2020 (Ministério da Economia/
Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão)
:
9.5.1. as pesquisas de preços para estimativa
de valor de objetos a serem licitados devem ser
baseadas em uma “cesta de preços”, devendo
dar preferência para preços públicos, oriundos
de outros certames;
9.5.2. a pesquisa de preços feita exclusivamente
junto a fornecedores deve ser utilizada em
último caso, na extrema ausência de preços
públicos ou cestas de preços referenciais; [...]”

Por fim, alerto para os itens II e X da lista de
verificação, que tratam do Termo de Referência ou Projeto Básico e
minuta de contrato, respectivamente. A elaboração do Termo de
Referência ou Projeto Básico deverá observar as listas de verificação
constantes na página da PGE na internet. Da mesma forma ocorre em
relação à minuta de contrato, que deverá seguir o modelo
disponibilizado pela PGE. Os documentos em questão seguem como
anexos deste Parecer.

O ente deverá ter especial cuidado, na contratação
direta de serviços continuados de pequeno valor, quando da definição
do prazo de vigência, devendo observar com cautela a seguinte Nota
Explicativa do modelo de contrato da PGE:

Nota explicativa: Caso se trate de contratação
direta de serviços continuados de pequeno
valor, deverá ser observada a Súmula PGE nº
15, como segue: “A definição do valor da
contratação levará em conta o período de
vigência do contrato e as possíveis
prorrogações para: a) a realização de
licitação exclusiva (microempresa, empresa
de pequeno porte e sociedade cooperativa);


