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PARECER PROJUR Nº 365/2019

INTERESSADA: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)

 

ATO DE DISPENSA. Aquisição de equipamentos para pesquisa
científica com recursos oriundos de convênios firmados com
agências de fomento. Possibilidade. Exegese do art. 59, XIX, da Lei
Estadual n° 9.433/05. Considerações.

 

I. RELATÓRIO

 

Solicita o Senhor Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG), através do Memorando nº
50/2019, que as aquisições de equipamentos para pesquisa científica com recursos oriundos
de convênios firmados com aas agências de fomentos sejam processadas através de
dispensa de licitação, com amparo no art. 59, XIX, da Lei 9.433/2005.

 

A solicitação foi encaminhada a Pró-Reitoria de Administração (PROAD), que a submeteu à
análise e parecer desta Procuradoria.

 

Posto o relatório, opinamos.

 

II. FUNDAMENTOS E BASE LEGAL

 

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que já tramitaram por esta Procuradoria diversos
processos com o mesmo objetivo, que sempre obtiveram pareceres favoráveis, a exemplo do
Parecer 1557/2011 (cópia anexa).

 

Efetivamente, reza o art. 59, XIX, da Lei Estadual nº 9.433/2005:

 

“Art. 59 – É dispensável a Licitação:

(...)

XIX – para aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e
tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras
instituições de fomento à pesquisa, credenciadas pelo CNPq para esse fim
especifico.

(...).”

 

Conforme esclarecido por esta Procuradoria nos Pareceres exarados anteriormente, a
redação do inciso em questão foi, incialmente, incluído no art. 24 da Lei Federal de
Licitações (8.666/93), por força de Medida Provisória, que foi sucessivamente sendo
reeditada, hoje convertida na Lei 9.648, de 27/05/98, nos termos abaixo:

 

“Art. 1º - Os arts. 5o, 17, 23, 24, 26, 32, 40, 45, 48, 57, 65 e 120, da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
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..."

"Art. 24. ...

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e
tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras
instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim
específico;

...”

 

À época, justificou o Senhor Parlamentar, que apresentou o Projeto, que o dispositivo foi
introduzido com a finalidade de, justamente, facilitar, através da dispensa de licitação, a
aquisição de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, utilizando-se os recursos
repassados pelas instituições dentro do prazo exigido, sem a burocracia do processo
licitatório propriamente dito, que, devido às limitações e condições impostas pela lei,
comprometem, muitas vezes, o início de novas pesquisas. Segundo o Deputado, não era
mais possível “tolerar que a ciência brasileira, ao ser tratada como uma atividade
administrativa corriqueira, engessada por preciosismos de natureza puramente formal, seja
penalizada, com incalculáveis prejuízos para a sociedade”.

 

Assim, apesar de algumas autoridades considerarem exagerada a inserção do dispositivo,
vê-se que é possível utilizá-lo para fundamentar um processo de dispensa de licitação, a fim
de que sejam adquiridos, mediante contratação direta, bens destinados às pesquisas
científicas e tecnológicas.

 

Não obstante, é preciso que o Processo seja devidamente formalizado e instruído com a
seguinte documentação:

 

a) projeto da pesquisa aprovado pelos órgãos competentes da instituição, ao qual os bens
serão alocados;

 

b) convênio ou outro instrumento congênere celebrado com a instituição oficial de
fomento à pesquisa (aquelas enumeradas ou outra, desde que credenciada pelo CNPq.),
repassadora dos recursos;

 

c) coleta ou consulta de preços, que deve ser realizada previamente com empresas
gabaritadas que comercializem os bens a serem adquiridos, a fim de que, quando das
inspeções promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado, o processo não venha a ser
questionado.

 

Além da documentação acima, o Processo deverá ser, também, instruído com os elementos
indicados no § 3º do art. 65 da Lei 8.433/2005, que assim dispõe:

 

“§ 3º - O processo de dispensa e de inexigibilidade será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:

I. numeração seqüencial da dispensa ou inexigibilidade;

II. caracterização da circunstância de fato que autorizou a providência;

III. autorização do ordenador de despesa;

IV. indicação do dispositivo legal aplicável;

V. indicação dos recursos orçamentários próprios para a despesa;

VI. razões da escolha do contratado;

VII. consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas de licitar
ou contratar com a Administração Pública do Estado da Bahia;

VIII. justificativa do preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou da
consulta aos preços de mercado;

IX. documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados;

X. pareceres jurídicos e, conforme o caso, técnicos, emitidos sobre a dispensa ou
inexigibilidade;

XI. no caso de dispensa com fundamento nos incisos I e II do art. 59 desta Lei,
expressa indicação do valor estimado para a contratação, podendo ser
dispensada nestas hipóteses a audiência do órgão jurídico da entidade;

XII. prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede da empresa, bem como de regularidade para com a Fazenda
do Estado da Bahia;

XIII. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a
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XIII. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade de Situação/CRS.”

 

III – CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, conclui-se que é viável a dispensa de licitação, para aquisição de bens
exclusivamente destinados à pesquisa científica e tecnológica, com amparo no art. 59, XIX,
da Lei 9.433/2005, desde que com recursos concedidos por instituições de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq, a exemplo da CAPES e da FAPESB, o que já ocorreu nesta
Universidade.

 

Entretanto, para a devida contratação, convém que a solicitação seja devidamente
justificada e o Processo instruído, com a documentação acima, especialmente com as
coletas de preços, bem como a comprovação de regularidade fiscal da empresa a ser
contratada, conforme determina o § 3º, incisos XII e XIII, do art. 65 da Lei 9.433/2005,
evitando-se questionamentos posteriores.

 

Este é o parecer, S.M.J. À douta apreciação do Magnífico Reitor.

 

Gabinete da Procuradoria Jurídica, 05 de agosto de 2019.

 

Maria Creuza de Jesus Viana
Chefe da Procuradoria Jurídica

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Creuza de Jesus Viana, Procurador
Jurídico, em 05/08/2019, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 9136128 e o código CRC DA125B0D.

Referência: Processo nº 072.4191.2019.0012678-24 SEI nº 9136128
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