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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

 

JUSTIFICATIVA

                             TERMO DE JUSTIFICATIVA Nº 013/2020 - CLC/DPE-PI

 

PROCESSO SEI nº 00303.000391/2020-18 – CLC/DPE-PI

Objeto: Contratação de empresa que deverá realizar o seguro do caminhão “Iveco Daily Truck Chassi
70C17”, de propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí, pelo período de 01 (um) ano.

Possibilidade Legal: Dispensa de Licitação nº 012/2020, Art. 24, II, Lei 8.666/93.

 

I - Objeto

 

Trata-se o presente procedimento de dispensa de licitação com vistas à contratação de
empresa para realizar o seguro do caminhão “Iveco Daily Truck Chassi 70C17”, de propriedade da
Defensoria Pública do Estado do Piauí, pelo período de 01 (um) ano.

A Coordenação de Licitação/CPL/DPE/PI, vem à presença de V.Sa. apresentar o resultado
da análise documental referente a este procedimento, o que faz através do seguinte:

 

II - Relatório

 

Vieram os autos do processo em epígrafe a esta Comissão para análise das condições
propostas para contratação acima mencionada, o que recebemos com o fim de apresentar orientações
técnicas à luz da Lei Federal nº. 8.666/93, e após isso, deverá ser subme�do à análise Jurídica da
modalidade e cláusulas contratuais pela Assessoria Jurídica deste órgão e posteriormente deverá ser feita
a ra�ficação pela autoridade superior ordenadora da despesa.

Das Peças apresentadas nos autos do processo:

O Processo Administra�vo encontra-se instruído pelos seguintes documentos:

Protocolado e Autuado;

Provocação e Jus�fica�va da Necessidade da Contratação;

Termo de Referência;

Pesquisa de Preços – Proposta de Preços apresentadas pelas empresas;

Autorização da Autoridade Superior/Abertura do Processo de Contratação;

Termo de Não Fracionamento de Despesa;
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 Documento do veículo que se busca contratar o seguro;

 Fotos do estado de conservação e quilometragem do veículo;

 Extrato da Tabela FIPE, do qual constará o valor do caminhão segundo este índice;

Proposta atualizadas e re�ficadas;

 Termo de Referência Readequado;

Memorando com Dotação Orçamentária.

 

Conforme Memorando n.º 280/2020, expedido em 06 de agosto de 2020 (fl. 01), a
Diretoria Administra�va solicitou a realização de procedimento licitatório para contratação de empresa
que deverá realizar o seguro do caminhão “Iveco Daily Truck Chassi 70C17”, de propriedade da
Defensoria Pública do Estado do Piauí, pelo período de 01 (um) ano.

Constam nos autos a seguinte pesquisa de mercado:

- R$ 4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais) apresentado pela empresa MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A. (0524085);

- R$ 6.399,56 (seis mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos)
apresentado pela empresa BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (0586521);

- R$ 3.077,05 (três mil e setenta e sete reais e cinco centavos) apresentado pela empresa
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por meio do corretor NUNES & NUNES CORR DE
SEG E PREV LTDA (0586521);

 

Pelo exposto, afigura-se que a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS apresentou a melhor proposta no valor de R$ 3.077,05 (três mil e setenta e sete reais e cinco
centavos).

É o relatório.

 

III. Da Fundamentação: Dispensa pelo valor para contratação de outros serviços e compras - Art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93.

 

Nossa Cons�tuição Federal estabeleceu como regra geral e condição básica à compra de
bens e contratação de serviços, quando realizadas para a Administração Pública, o dever de licitar (art.
37, XXI, da CF/88).

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

...............................................................................

 

XXI – ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e
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alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento,
man�das as condições efe�vas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permi�rá as
exigências de qualificação técnica e econômicas
indispensáveis à garan�a do cumprimento das
obrigações.” (grifo nosso)

 

A lei que regulamenta o disposi�vo cons�tucional acima, Lei nº 8.666/93, no seu art. 2º,
também ra�fica o comando cons�tucional.

 

“Art. 2º As obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública,
quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei.” (grifo
nosso)

 

Contudo, o legislador previu situações em que as licitações poderiam ser dispensadas ou
inexigidas, permi�ndo-se, a contratação direta de produtos e serviços, respeitados os requisitos legais.
São as chamadas contratações com dispensa ou por inexigibilidade de licitação.

As licitações dispensáveis estão previstas no art. 24 da Lei nº 8.666/93 e em alguns outros
disposi�vos espalhados na legislação ordinária.

O ar�go 24 II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a
licitação quando o valor para contratação de serviços for de até 10% (dez por cento) do valor es�pulado
no art. 23, II, “a”, R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), alterado pelo Decreto nº 9.412/2018, in
verbis:  

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea
"a", do inciso II do ar�go 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;

 

(...)

 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se
referem os incisos I a III do ar�go anterior serão
determinadas em função dos seguintes limites,
tendo em vista o valor es�mado da contratação:
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(...)

II - para compras e serviços não referidos no inciso
anterior:

a) convite – até R$ 176.000,00 (cento e setenta e
seis mil reais);”

 

Consoante o saudoso e consagrado doutrinador Marçal Justem Filho, veja-se:

 

“A dispensa de licitação verifica-se em situações
em que, embora viável compe�ção entre os
par�culares, a licitação afigura-se obje�vamente
incompa�vel com os valores norteadores da
a�vidade administra�va.”

(...)

“A pequena relevância econômica da contratação
não jus�fica gastos com uma licitação comum.[1]”

(...)

“ 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
Pública.”

 

É sabido que a realização de licitação gera ônus para a Administração, de modo que o
custo de sua realização não jus�ficaria seus bene�cios, assim, o legislador entendeu que, em razão do
pequeno valor a ser contratado, não se jus�ficaria a realização de licitação em face do valor da futura
contratação.

Assim sendo, compulsando os autos verifica-se que o valor proposto a ser contratado tem
seu total es�pulado em R$ 3.077,05 (três mil e setenta e sete reais e cinco centavos).

Diante do valor apresentado, de baixa monta, a DPE-PI fará uso da faculdade posta pela Lei
nº 8.666/93 para fazer a contratação de maneira direta, mas obedecendo ao mesmo tempo aos
princípios administra�vos como da economia, transparência, julgamento obje�vo, impessoalidade, entre
outros.

Nos termos do Ar�go 24, inciso II, Lei nº 8.666/93, é dispensável a licitação para outros
serviços e compras não superiores a 10% de R$ 176.000,00 (cento setenta e seis mil reais);  valor este
constante da alínea “a”, inciso II, ar�go 23 da referida lei, recentemente alterado pelo Decreto nº. 9.412,
de 18 de junho de 2018.

Como não há previsão anual no órgão, para pagamentos de parcelas que se refiram à
prestação de serviço de seguro do caminhão “Iveco Daily Truck Chassi 70C17”, de propriedade da
Defensoria Pública do Estado do Piauí, que ultrapasse o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos
reais) anuais, pode tranquilamente a DPE-PI realizar a despesa facultando contratação direta.

A despesa desta forma poderá ser realizada sem maiores cautelas ou complexidade,
embora seja oportuno indicar da necessidade de cumprimento das disposições da Lei 4.320/64, no que
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diz respeito ao cumprimento do estágio da despesa que consiste no regular empenhamento, liquidação e
final pagamento.

 

III.1.Da Habilitação Jurídica e da Regularidade Fiscal

 

Nos procedimentos administra�vos para contratação, a Administração tem o dever de
verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente,
a lei de regência prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos
nos ar�gos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei 8.666/93.

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sen�do:

 

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29,
inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e cons�tucional
(art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações
públicas, mesmo em casos de dispensa ou
inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por
parte da empresa contratada de:

Cer�dão Nega�va de Débito (INSS - art. 47, inciso I,
alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991);

Cer�dão Nega�va de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e

Cer�ficado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27
da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002
Plenário."

 

É imperioso deixar consignado que a contratada demonstra habilmente sua habilitação
jurídica e regularidade fiscal conforme anexo processo.

 

III.2.Da Carta Contrato - Minuta

 

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administra�vo em epígrafe, definindo
claramente as obrigações das partes, esta Coordenação de Licitação junta aos autos a Minuta do Contrato
para análise da Assessoria Jurídica.

 

III.3.Da Dotação Orçamentária

 

Os recursos necessários ao custeio da despesa oriunda com a presente contratação
encontram-se devidamente alocados no orçamento para o exercício de 2020 da Defensoria Pública do
Estado do Piauí, conforme classificação orçamentária e financeira: Natureza da Despesa 339036 -
A�vidade 2855 - Fonte de Recurso 100.
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IV. Conclusão

 

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, rela�vamente à
prestação do serviço em questão, é decisão discricionária do Defensor Público Geral optar pela
contratação ou não, ante a criteriosa análise da Assessoria Jurídica e Controle Interno de toda a
documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Encaminha-se os presentes autos, para o setor jurídico para análise e posterior ra�ficação
do ordenador da despesa, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.

 

 

Eis a Jus�fica�va, Salvo Melhor Entendimento.

                                                                                               

                                                                                               Teresina (PI), 03 de Setembro de 2020.

 

 

Leonardo Chaves Ba�sta
Membro da Comissão de Licitações e Contratos – DPE/PI

 

 

Aprovado por:

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis
Defensor Público Geral – DPE/PI

 

[1] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São
Paulo: Dialética, 2010 p. 301.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO CHAVES BATISTA - Matr.0333310-8, Assessor
Técnico, em 03/09/2020, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III,
Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ERISVALDO MARQUES DOS REIS - Matr.0207850-3,
Defensor Público Geral, em 03/09/2020, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0605545 e
o código CRC 87503F79.

http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 00303.000391/2020-18 SEI nº 0605545


