
Comunicado Interno n° 5/2017
Ourinhos, 01 de setembro de 2017.

Procuradoria da SAE

Consiste o presente expediente a contratação da empresa NP
Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, mediante processo de inexigibilidade de licitação,
objetivando a assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela
Administração Pública, totalizando o valor de R$ 7.990,00 (sete mii, novecentos e noventa
reais), conforme proposta em anexo.

Como é de conhecimento, todas as contratações da Administração
Pública devem ser antecedidas de licitação, por força do art. 37, inc. XXI da Constituição
Federal. Assim, para operacionalizar o procedimento licitatório, a Administração Pública deve
prever todos os custos inerentes às futuras contratações verificando a vantagem do negócio a
ser realizado, com base na pesquisa de mercado.

Essa fase da pesquisa de mercado quase sempre é demorada, pois
implica numa criteriosa busca de preços perante as empresas do ramo do objeto pretendido e
até em diversos sites da Administração Pública. Assim, vários contatos precisam ser mantidos
para que se consiga finalizar a pesquisa, especialmente quando diz respeito à contratação de
serviços ou do objeto com poucos fornecedores no mercado.

Desse modo, a Administração Pública enfrenta uma grande dificuldade
para aquisições e contratações principalmente no que tange a utilização de ferramentas que
facilitem a captação de preços para instrução processual.

O art. 15, inciso V da lei 8.666/93 dispõe:
*Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

(-)
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades
da Administração Pública...."

O uso da ferramenta por esta Divisão, disponibilizado peia empresa
acima referida, denominado Banco de Preços, se justifica pela agilidade que o sistema
confere à expedição dos processos de compra. A título de comparação, um processo feito com
a consulta direta ao mercado pode levar cerca de dias, semanas e até mesmo meses^ para
conclusão da fase de pesquisa. Por meio da ferramenta, as propostas para aferição de
adequação ao mercado podem ser obtidas em poucos minutos,

O Banco de Preços se trata de uma ferramenta de pesquisas de preços
visando o estabelecimento do valor estimado ou máximo da contratação, ou seja, um banco
de dados diariamente atualizado, sistematizado por regiões, Estados e Municípios, sendo
alimentado com preços obtidos em licitações efetivamente contratadas pelo Poder Público,
conforme pode se observar também dos documentos que seguem anexos aos autos.

É uma forma de a Administração Pública conseguir de modo rápido e
seguro, a estimativa dos preços de mercado e dos preços praticados pela própria
Administração, que permite a abstenção de preços inexequíveis ou exorbitantes.
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Ademais, atualmente, há grande dificuldade em se conseguir tais
cotações, pois as empresas que se prestam a isto, de certa forma, aproveitam-se na indicação
dos preços que lhe convém serem interessantes. Por vezes vemos no momento de cotação há
superfatu rã mento com alegações de diversos motivos por parte de fornecedores.

Em relação à opção por escolha do fornecedor mediante inexigibilidade
de licitação, está pode ser fundada na exclusividade do fornecimento.

Tal procedimento está amparado pelo disposto no art. 25, inciso I, da
Lei 8.666/1993, a qual transcrevo:

"A/t. 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."

E não podia ser diferente. Se apenas uma empresa pode fornecer o
produto almejado, ou se apenas ela produz aquilo que se pretende adquirir, por óbvio, não há
que se falar em competição para escolha do fornecedor; a própria situação fática o impede.

Acerca da inviabilidade de competição como fundamento para o
afastamento da licitação, Marcai Justen Filho (JUSTEN FILHO, Marcai. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. Dialética. São Paulo: 2009. p. 346) ensina o
seguinte:

"£ difícil sistematizar todos os eventos que podem conduzir à
inviabilidade de competição. A dificuldade é causada pela complexidade
do mundo real, cuja riqueza é impossível de ser delimitada através de
regras legais. Sobre esse tema, adiante voltar-se-a. As causas de
inviabilidade de licitação podem ser agrupadas em dois grandes grupos,
tendo por critério a sua natureza. Há uma primeira hipótese que envolve
a inviabilidade de competição derivadas de circunstâncias atinentes ao
sujeito a ser contratado. A segunda hipótese abrange os casos de
inviabilidade de competição relacionada com a natureza do objeto a ser
contratado.

Na primeira categoria encontram-se os casos de inviabilidade de
competição por ausência de pluralidade de sujeitos em condição de
contratação. São as hipóteses em que é irrelevante a natureza do
objeto, e/s que a inviabilidade de competição não decorre diretamente
disso. Não é possível a competição porque existe um único sujeito a ser
contratado.

Na segunda categoria podem existir diversos sujeitos desempenhando a
atividade que satisfaz a necessidade estatal. O problema da inviabilidade
de competição não é de natureza numérica, mas se relaciona com a
natureza da atividade a ser desenvolvida ou de peculiaridade quanto à
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própria profissão desempenhada. Não é viável a competição porque
características do objeto funcionam como causas impeditivas."

A singularidade do objeto impossibilita eventual disputa entre
interessados, cabendo à Administração Pública eleger o produto que melhor atenda à sua
necessidade específica.

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).

No que diz respeito à comprovação da exclusividade, a Associação das
Empresas Brasileira de Tecnologia da Informação - ASSESPRO REGIONAL PARANÁ, atestou
que a empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, é a autora e única fornecedora
do Brasil do produto com as especificações da ferramenta "Banco de Preços", acima
destacadas. Trata-se, portanto, de uma ferramenta exclusiva e indispensável para a fase
interna dos processos licitatórios.

Neste sentido, destaca-se a doutrina do Professor Ronny Charles:

^Nesta feita, competição inviável, para fins de aplicação da hipótese de
inexigibilidade Hdtatóría, não ocorreria apenas nas situações em que é
impossível haver disputa, mas também naquelas em que a disputa é
inútil ou prejudicial ao atendimento da pretensão contratual, pelo
confronto e contradição com aquilo que a justifica (o interesse público)."
(CHARLES, Ronny. Lei de Licitações Públicas Comentada. 5a ed. rev. e
ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivw, 2013, p. 252)

O produto "Banco de Preços" é fornecido, mediante dispensa ou
inexigibilidade de licitação, para diversos órgãos e entidades da União, Estados e Municípios, a
qual destaca, a título de exemplo, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, conforme cópias dos atestados de capacidade técnica em anexo, que
adquiriram a referida ferramenta, haja vista presentes os requisitos permissivos para a não
realização do certame.

Anexo aos autos segue também às documentações relativas à
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e
Qualificação Técnica.

Com relação à justificativa do preço, observamos a compatibilidade do
ofertado a esta Autarquia com demais praticados a outros órgãos públicos, conforme se
denota das cópias em anexo de notas de empenhos, bem como nos referidos atestados de
capacidade técnica dos Tribunais da União e do Estado acima mencionados.

Referente aos encargos da presente contratação, correrão por conta de
recursos financeiros desta Autarquia, da seguinte dotação orçamentaria:

03.02.00 - Departamento de Administração
03.02.05 - Divisão de Material e Património
04,122.0901.2.901 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
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3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

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.

SANDRO CORTE VITA
Divisão de Compras
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