
 
 Gabinete do Defensor Público Geral 

Assessoria Jurídica 
_______________________________________________________ 
 

Parecer nº 150/2020 

Processo nº 00303.000391/2020-18 

Origem: Diretoria Administrativa 

Assunto: Contratação de empresa que deverá realizar o seguro do caminhão 

Iveco Daily Truck de propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 
 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE SEGUROS PARA 
CAMINHÃO DA DPE-PI. REGULARIDADE 
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. JUNTADA 
DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS 
PARA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. 
MINUTA DE CONTRATO QUE SEGUIU 
TODAS AS CAUTELAS RECOMENDADAS 
PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. 
APROVADO COM RESSALVAS. 

 
I - RELATÓRIO 

 
1. Vêm ao exame desta assessoria jurídica os autos do Processo 

Administrativo SEI nº 00303.000391/2020-18, referente à legalidade do 
procedimento licitatório na modalidade de dispensa de licitação, para fins de 
realização do seguro do caminhão Iveco Daily Truck Chassi 70C17 de 
propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí, cuja necessidade se 
encontra justificada em documento 0524041. 
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2. Constam neste processo administrativo, os seguintes 
documentos: 

a) Memorando MEMO nº 280/2020, da Diretoria 
Administrativa, solicitando autorização para que seja 
contratada empresa que deverá realizar o seguro do 
caminhão “Iveco Daily Truck Chassi 70C17” (doc. 
0524034); 
b) Termo de referência (doc. 0544041 e 0586534); 
c) Pesquisa de mercado, realizada através de orçamentos 
de outras empresas (docs. 0524065, 0524085, 0524093); 
d) Autorização da autoridade competente a contratação de 
seguro de veículo para o caminhão (doc. 0540046); 
e) Cópia da portaria GDPG nº 250/2020, de designação da 
Comissão Permanente de Licitação e respectiva publicação 
oficial (doc. 0542833); 
f) Termo de não fracionamento de despesa (doc. 
0586224); 
g) Extrato da Tabela FIPE (doc. 0586507); 
h) Documentos e fotos do veículo a ser segurado (doc. 
0586507); 
i) Pesquisa de mercado readequada com propostas 
atualizadas (docs. 0586521); 
j) Novo termo de referência (doc. 0586534); 
k) Memorando nº 282/2020 – Coordenação de Orçamento 
e Finanças informando disponibilidade orçamentária (doc. 
0593382); 
l) Documentação da empresa e certidões atualizadas da 
contratada e de sua representante (doc. 0605449); 
m) Termo de Justificativa de dispensa de licitação nº 
13/2020  (doc. 0605545); 
n) Minuta do contrato de seguro relacionado ao objeto 
contratual (docs. 0614512); 

 
3. Consta do TERMO DE JUSTIFICATIVA Nº 013/2020 - 

CLC/DPE-PI (doc. 0605545), optando pela contratação direta com dispensa 
de licitação, fundado no art. 24, II, da Lei 8.666/93, considerando o valor do 
serviço a ser contratado, a melhor proposta, com valor de 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. 
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4. Instada a se manifestar, a Coordenação de Orçamento e 
Finanças informou, através do Memorando nº 282/2020 (doc. 0593382), que 
há disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação do serviço 
solicitado. 

 
5. Por fim, verifica-se nos autos a minuta do contrato, a ser firmada 

com a contratada, com base no art. 24, II, da Lei 8.666/93. 
 
6. É o breve relatório, onde passo a opinar. 

 
II- DA ANÁLISE JURÍDICA 

 
7. A Lei nº 8.666/93 ao instituir as normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, autorizou a dispensa de licitação em 
várias hipóteses, ainda que possível realização por meio de competição. São 
circunstâncias peculiares que aconselham a contratação direta, desde que 
preenchidos os requisitos previstos em lei.  

 
8. Dentre as hipóteses de dispensa elencadas na Lei nº 8.666/93, 

no que tange a presente análise, convém destacar aquelas previstas nos 
incisos I e II do seu artigo 24, abaixo transcritos: 

 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I 
do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de 
uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e 
serviços da mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;         
 
II - para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 
"a", do inciso II do artigo 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;       
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9. Nesses casos, o legislador entendeu que, em função do pequeno 
valor financeiro envolvido, não se justificaria a realização de um 
procedimento licitatório pela Administração Pública. Sobre o tema, o 
professor Marçal Justen Filho assevera: 

 
“A pequena relevância econômica da contratação não 
justifica gastos com uma licitação comum. A distinção 
legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite 
se filia não só à dimensão econômica do contrato. 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 ser despendido pela 
Administração Pública.” 

 
10. Ainda quanto às hipóteses de dispensa em razão do valor é 

relevante o entendimento de Edgar Guimarães: 
 

“Assim se passa porque nas situações o certame licitatório 
seria por demais dispendioso, não podendo ser superado 
pelos benefícios auferidos de sua realização. Significa 
dizer que a dispensa se justifica em razão do atendimento 
ao interesse público sob o prisma da economia 
administrativa”. 

 
11. Depreende-se, pois, que nessas hipóteses, em razão do 

pequeno valor envolvido, a legislação autoriza que se reduzam as 
formalidades prévias às contratações pela Administração Pública. 

 
12. A Administração deve avaliar a conveniência e a oportunidade 

da contratação sem licitação através de procedimento de dispensa. No caso, 
considerando que o valor do objeto do contrato consiste na quantia de com 
valor de R$ 3.077,05 (três mil e setenta e sete reais e cinco centavos), 
perfeitamente cabível e recomendável a contratação mediante dispensa de 
licitação, na forma do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. 

 
13. Quanto à regularidade do procedimento de dispensa, constata-

se a existência no processo de declaração sobre a necessidade da 
contratação (Justificativa doc. 0524041), destinando-se a fim útil à 
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Administração, sendo a contratação de seguro do caminhão Iveco Daily 
Truck Chassi 70C17, utilizado principalmente no deslocamento dos materiais 
que serão instalados nas sedes das Defensorias Públicas Regionais no interior 
do estado, como mesas, cadeiras, computadores, materiais para manutenção 
dos prédios da Defensoria Pública. Verifica-se, ainda, a apresentação de 03 
(três) propostas de preços do ser serviço a ser adquirido; os motivos da 
escolha do fornecedor e da aceitação do valor proposto encontram-se 
indicados no processo; consta declaração do setor financeiro sobre a 
existência de crédito orçamentário, suficiente para atender a despesa global 
do contrato; e, por fim, verifica-se do processo os atos constitutivos da 
empresa a ser contratada, as certidões que atestam a regularidade fiscal da 
empresa, com os documentos pessoais de seus representantes. 

 
14. Nesse ponto, ressalta-se o elemento de despesa informado pela 

Coordenação de Finanças, a qual, segundo o MCASP, refere-se a 
pagamento à pessoa física, quando se pretende contratar por meio deste 
uma pessoa jurídica seguradora. 

 
15. Ademais, foram colacionadas aos autos as certidões fiscais e 

trabalhistas da empresa, atestando sua regularidade para firmar o presente 
acordo, com ressalva do doc. 0605449 (relativa à Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF) que se encontra vencida. 

 
16. Em análise jurídica da minuta contratual constata-se sua 

regularidade e adequação, prevendo o mesmo as condições do seguro dE 
veículo automotivo, objeto da contratação de empresa que deverá realizar o 
seguro do caminhão Iveco Daily Truck Chassi 70C17 HDCD E5, 04 portas, 
diesel, de propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí, valor de R$ 
3.077,05 (três mil e setenta e sete reais e cinco centavos), em que o 
pagamento será realizado após a emissão e apresentação da APÓLICE e do 
Recibo de Pagamento por parte da seguradora à Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da 
entrada do referido documento na Seção de Protocolo. 

 
 

 
III – CONCLUSÃO 
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17. Diante do exposto, OPINO pela viabilidade da contratação da 
empresa que apresentou o melhor orçamento, a qual deverá realizar seguro 
do caminhão Iveco Daily Truck Chassi 70C17 HDCD E5, 04 portas, diesel, de 
propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí, por meio do 
procedimento de dispensa de licitação, tendo em vista a observância dos 
preceitos legais, com ressalvas aos itens 14 e 15 deste parecer. 

 
18. Quanto à minuta contratual, manifesto-me pela APROVAÇÃO 

desta, em face do regular cumprimento das cautelas recomendadas pela Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
               É o parecer, ora submetido à consideração da autoridade superior. 

 
Teresina (PI), 22 de setembro de 2020. 

 
 
 

FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES 
Defensora Pública e Assessora Jurídica 
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