A

Diretoria de Assuntos Jurídicos

Consiste o presente expediente de solicitação da Divisão de Recursos
Humanos e Divisão de Leituras e Hidrometria para a aquisição de vale transporte destinado aos
servidores públicos municipais da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, sendo
as quantidades estimadas de 90.000 (noventa mil) e 18.000 (dezoito mil) para as referidas
Divisões respectivamente, totalizando o valor de R$ 356.400,00 (trezentos e cinquenta e seis
mil e quatrocentos reais), para o exercício de 2017.
Justifica-se tal procedimento em virtude do Município dispor somente de
uma empresa de transporte público, deste modo a Administração não tem outra escolha a não
ser contratar diretamente a Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda, por possuir a
permissão para exploração de linha de transporte coletivo de passageiros, conforme Decretos
n° 1.939 e 1.940, ambos de 21 de março de 1979 (cópias em anexo).
Tal procedimento está amparado pelo disposto no art. 25, inciso I, da Lei
8.666/1993, a qual transcrevo:
"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou géneros que só possam
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes."
Ensina Hely Lopes Meirelles:
"que é inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se instaurar
competição entre eventuais interessados, pois não se pode pretender melhor
proposta quando apenas um é proprietário do bem desejado pelo Poder
Público ou reconhecidamente capaz de atender às exigências da
Administração no que concerne à realização do objeto do contrato".
(MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33a edição. São
Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2007, p. 285).
Joel de Menezes Niebuhr:
"Sempre que se constatar a impossibilidade de se realizar licitação pública
decorrente de inviabilidade de competição, está-se diante de caso de
inexigibilidade, independentemente de qualquer previsão legal". (NIEBUHR,
Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 3a edição
revista e ampliada. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 98 - 99).
No que pertine à documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade
Fiscal e Trabalhista da empresa em tela, já foi solicitado as respectivas documentações junto à
referida empresa.
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Com relação a justificativa do preço, observamos que o valor praticado
atualmente correspondente a R$ 3,30 (três reais e trinta centavos), conforme consta do
Decreto n° 6.763, de 30 de junho de 2016 (cópia em anexo).
Referente aos encargos da presente contratação, correrão por conta de
recursos financeiros desta Autarquia, das seguintes dotações orçamentarias:
03.01.04 03.02.01 03.02.07 03.04.01 03.05.01 -

Setor de Expediente
Diretoria Administrativa
Divisão de Leitura e Hidrometria
Diretoria de Operações
Diretoria de Limpeza Urbana

O presente instrumento se presta a cumprir o contido no parágrafo único do
artigo 26 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, como antecedente necessário à contratação com
dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Assim, encaminho o processo para parecer dessa Procuradoria, sobre a
possibilidade de efetuarmos a contratação, mediante processo de inexigibilidade de licitação
nos termos do artigo 25, inciso I da Lei 8.666/1993.

CSAL, 12 de janeiro de 2017.

SANDRO CORTE VITA
Divisão de Material e Património
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