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GERAIS

EMENTA:  Análise  jurídica.  Direito  Administrativo.  Lei  n.  8.666/93.  Instrução
Normativa  n.  05/2007/SEGES/MPDG.  IFMT/Campus  São  Vicente.  Dispensa  de
licitação  com  base  no  inciso  XI,  do  art.  24,  da  Lei  n.  8.666/93.  Contratação
remanescente  de  serviços  de  serviços  gerais.  Regularizações  necessárias  para
prosseguimento do feito.

1. DO RELATÓRIO

1. Vem à  apreciação  desta  Procuradoria  Federal  junto  ao  IFMT,  por  encaminhamento  da
Administração do Campus  São Vicente,  o  Processo Administrativo  nº  23197.000426.2019-45,  para  o
exame  da  legalidade  da  contratação  direta  da  empresa  LIMPEMQ  CONSERVAÇÃO  E  LIMPEZA
EIRELI, com fulcro no art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
2. Em 12/06/2018, foi assinado a Ata de Registro de Preços n. 01/2018 pelo Campus  Alta
Floresta (fls. 04/05 do Processo n. 23197.002259.2018-78), que culminou na celebração do Contrato nº
15/2018 (fls. fls. 12/20 do Processo n. 23197.002259.2018-78) com a empresa COMLIMP LTDA., cujo
objeto era a prestação de serviços continuados de serviços gerais.
3. Ato  posterior,  face  a  rescisão  unilateral  da  avença  (fls.  04/V),  em  26/02/2019,  a
Administração  pretende  celebrar  novo contrato  para  a  continuidade  dos  serviços  remanescentes  ora
citados.
4. É o necessário a relatar. Passa-se a apreciação.

2. DA ANÁLISE JURÍDICA

5. Preliminarmente, deve-se salientar que a presente manifestação trata-se de uma análise
posterior a concretização do feito, com base no inciso V, do art.  11 da Lei  Complementar n. 73/1993,
vejamos:

Art.  11 -  Às  Consultorias  Jurídicas,  órgãos administrativamente subordinados aos
Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da
Presidência  da  República  e  ao  Chefe  do  Estado-Maior  das  Forças  Armadas,
compete, especialmente:
[...]
V - assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa
dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão
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ou entidade sob sua coordenação jurídica;

6. Ciente  disso,  a  presente  análise  toma  por  base,  exclusivamente,  os  elementos  que
constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe, sendo que incumbe a
esta Procuradoria Jurídica,  prestar consultoria  sob o prisma estritamente jurídica, não lhe  competindo
adentrar em questões afetas a conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito do IFMT, nem
analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativos, pois ultrapassa o nosso âmbito de
competência, no entanto, não impede de o órgão consultor efetuar recomendações para o fiel andamento
e cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública como um todo, conforme dispõe a fonte
do Enunciado n. 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União e Acórdãos n.
1.944/2014, n. 3.193/2014 e 2.739/2010, do Plenário da Corte de Contas.
7. Quanto ao cerne do objeto, a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 24, estabeleceu uma série de
hipóteses em que a licitação pública é dispensável, ou seja, a contratação pode ser concretizada de forma
direta,  sem que haja  competição  entre  eventuais  interessados.  Assim,  quanto  a  esta  modalidade  de
contratação direta, leciona o jurista Marçal Justen Filho:

A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável competição
entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente com os valores
norteadores  da  atividade  administrativa.  Toda  licitação  envolve  uma  relação  de
custos  e  benefícios.  Há  custos  econômicos  propriamente  ditos,  derivados  do
cumprimento dos atos materiais da licitação (publicação pela imprensa, realização de
testes laboratoriais etc.) e da alocação de pessoal. Há custos de tempo, referente à
demora para desenvolvimento dos atos da licitação. Podem existir outras espécies
de custos, a serem examinados caso a caso.

8. A licitação, como regra, esgota-se com a adjudicação e homologação do certame, com a
declaração e indicação do vencedor. Em princípio, só o primeiro colocado passa a ter expectativas de
direito oponíveis a Administração Pública.
9. Em  dois  casos,  porém,  o  legislador  pátrio  ressalvou  a  possibilidade  de  contratar  os
classificados remanescentes de um processo licitatório, quais sejam, o imposto no art. 64, §2º, da Lei nº
8.666/93, que trata da situação do primeiro colocado que não comparece para assinar o contrato, e do
inciso XI, do art. 24, também da Lei nº 8.666/93, que trabalha a hipótese da rescisão contratual.
10. Especificamente no que tange à situação prevista no inciso XI do art. 24 da supracitada Lei,
estatui-se  que  é  dispensável  a  licitação  “na  contratação  de  remanescente  de  obra,  serviço  ou
fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da
licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao
preço, devidamente corrigido”. (Grifamos)
11. Recentemente Tribunal de Contas da União - TCU, proferiu o seguinte entendimento:

ACÓRDÃO TCU N. 1.134/2017 - PLENÁRIO
Licitação.  Dispensa  de  licitação.  Remanescente  de  contrato.  Serviços  contínuos.
Prorrogação de contrato.
A ausência de interesse da contratada em fazer nova prorrogação de avença de
prestação  de  serviços  de  natureza  continuada  autoriza  a  realização  de
dispensa de licitação para contratação de remanescente deobra,  serviço  ou
fornecimento (art. 24, inciso XI, da Lei 8.666/1993), desde que atendida a ordem
de  classificação  da  licitação  anterior  e  aceitas  as  mesmas  condições
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço. (Grifou-se)

12. Pelo exposto, concebe-se à Administração a possibilidade de contratar, com fundamento no
inc. XI, art. 24, da Lei nº 8.666/93, pela rescisão contratual unilateral (fl. 04/v), amoldando-se ao objeto
tratado nos autos.
13. A contratação direta do remanescente pressupõe, portanto, o implemento de prévia licitação
e posterior manifestação de desinteresse na prorrogação contratual. Em vez de promover novo certame
licitatório,  a  Administração Pública  poderá  convocar  os demais licitantes,  convidando-os a  executar  o
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remanescente. Deverão, pois, serem observadas as seguintes e inafastáveis condicionantes: a) realização
de licitação anterior; b) rescisão do contrato; c) existência de remanescente de serviço; d) convocação dos
demais licitantes, atendida a ordem de classificação do certame; e) manutenção das mesmas condições
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.
14. Quanto  ao primeiro quesito,  verifica-se  a obediência  por meio  da realização do Pregão
Eletrônico SRP nº 01/2018, conforme Processo n. 23747.00160.2019-12.
15. No que se concerne a rescisão da avença, foi juntado às fls. 04/v, a minuta do termo de
rescisão  unilateral, datado  de  26/02/2019,  nos  seguintes  termos:  "Esta  rescisão  contratual  ocorre
unilateralmente, tendo em vista o não cumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada [...]".
16. Quanto  a  existência  de  serviço  remanescente,  denota-se  que  a  Cláusula  Segunda  do
Contrato nº 15/2018 (fl. 13 do Processo n. 23197.002259.2018-7) estabeleceu como prazo de vigência o
período de 10/09/2018 e 10/09/2019, estando, portanto, temporalmente apto para a continuidade do feito.
É de bom alvitre registrar que o período de serviços prestados pela antiga fornecedora deve ser
contabilizado no somatório dos 60 (sessenta) meses. 
17. Mais  adiante,  acerca  da  convocação  dos  remanescentes  observando  a  ordem  de
classificação da licitação (fls. 06/10), nota-se que a LIMPEMQ CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI é a
terceira colocada. No entanto, observa-se que a segunda colocada está impedida de licitar no âmbito dos
órgãos do Governo Federal (fl. 12v), sendo, portanto, correta o chamamento da terceira colocada.  Além
disso, à fl. 28v, a futura contratada manifestou interesse na contratação.
18. Em continuidade, é imperioso frisar ainda que a legislação impõe que o preço mantenha as
mesmas condições da vencedora e esteja devidamente corrigido.  Isto posto, os valores devem estar
compatíveis  com  a  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  2019/2019  da  categoria.  Recomendamos
uma manifestação da área técnica do Campus, o que NÃO foi observado. CORRIGIR.
19. Em  relação  à  minuta  contratual  (fls.  56/59),  apesar  de  ser  uma  contratação
remanescente,  recomendamos  a  sua  renomeação,  haja  vista  serem  contratações  distintas.  Além
disso, na cláusula primeira, que trata do objeto, convém fazer menção ao fato de que a contratada está
assumindo  a  parte  remanescente  do  Contrato  n.  15/2018  oriundo  do  Pregão  Eletrônico  n.  01/2018,
porquanto esta  circunstância  é condição sine qua non  para  enquadramento  na hipótese de dispensa
versada no inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.
20. Quanto  ao  mais,  alertamos  que  os  termos  e  condições  da  presente  minuta  contratual
devem identificar-se com o instrumento da avença anterior, fato que, inclusive, constitui um dos requisitos
da contratação direta para a prestação de objeto remanescente.
21. No que se refere à disponibilidade orçamentário-financeira, a Administração não informou
sobre sua existência, o que deve ser CORRIGIDO.
22. É importante registrar que a ausência de licitação não é premissa para deixar de apresentar
documentos essenciais para a contratação de fornecedores, exigidos pela IN SEGES/MP N. 05/2017, tais
como:

"4.1. Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, nos termos da da
Lei Complementar nº 123, de 2006;
4.2. Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no ato
convocatório e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no referido documento;
4.3. Declaração, sob as penas da lei, de que até a presente data inexistem fatos
impeditivos  para  a  sua  habilitação  no  presente  processo  licitatório,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4. Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
4.5. Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de
maneira  independente,  de  acordo  com  o  que  é  estabelecido  na  Instrução
Normativa/SLTI nº 2, de 16 de setembro de 2009;
4.6.  Declaração  de  que  não  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  empregados
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executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.7.  Declaração  informando  se  os  serviços  são  produzidos  ou  prestados  por
empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991".

"Comprovação  de  aptidão  para  a  prestação  dos  serviços  em  características,
quantidades e  prazos  compatíveis  com o  objeto  desta  licitação,  ou  com  o  item
pertinente,  por  período  não  inferior  a  três  anos,  mediante  a  apresentação  de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado".

"Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante  –  Passivo  Circulante)  de,  no  mínimo,  16,66%  (dezesseis  inteiros  e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item
pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já
exigíveis na forma da lei".

'Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação,  por  meio  da apresentação  do balanço patrimonial  e  demonstrações
contáveis  do  último  exercício  social,  apresentados  na  forma  da  lei,  vedada  a
substituição por balancetes ou balanços provisórios,  podendo ser atualizados por
índices  oficiais  quando  encerrados  há  mais  de  3  (três)  meses  da  data  da
apresentação da proposta'.

"Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo ....., de que 1/12 (um doze avos) do valor total
dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao
Patrimônio Líquido do licitante".

23. Assim,  sem a  apresentação dos  documentos  acima,  entre  outros  exigidos  numa
licitação comum, não é possível dar prosseguimento ao feito. Até mesmo porque tais documentos são
importantes para o atendimento do inciso II do parágrafo único art. 26 da Lei n. 8.666/1993, que trata
sobre  razão para a escolha do fornecedor. 
24. Por  fim,  cumpre realçar  que caso a  área técnica  competente  discorde das  orientações
emanadas neste pronunciamento ou que as sugestões já estejam contempladas, recomenda-se que sejam
carreadas aos autos as justificativas necessárias para embasar a decisão, sem necessidade de retorno do
feito, consoante entendimento do TCU e Enunciado n. 05 do Manual de Boas Práticas Consultivas da
Advocacia-Geral da União.

3. DA CONCLUSÃO

25. Pelo exposto, conclui-se favoravelmente ao prosseguimento do feito, desde que observadas
TODAS às recomendações constantes do presente opinativo, principalmente os itens 16, 18, 19, 21, 22 e
23.
26. Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Cuiabá, 20 de março de 2019.

JOSÉ ROBERTO CURVO GARCIA
Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto ao
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - PFE/IFMT

Atenção,  a  consulta  ao  processo eletrônico  está  disponível  em http://sapiens.agu.gov.br
mediante  o  fornecimento  do Número Único  de Protocolo  (NUP)  00907000084201996 e  da chave  de
acesso a45eb974

Documento  assinado  eletronicamente  por  JOSE  ROBERTO  CURVO  GARCIA,  de  acordo  com  os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
239018598 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JOSE
ROBERTO CURVO GARCIA. Data e  Hora:  20-03-2019 16:20.  Número de Série: 13813901.  Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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