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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTAOO DO PI/\DÍ

Gabinete da Defensora Pública Geral
Assessoria Jurídica

Parecer n- 169/2018

Processo n- 01733/2018

Orieem: Diretoria Administrativa

Assunto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de segu

pessoais coletivos dos estagiários desta Defensona Publica.

de acidentes

ADMINISTRATIVO.DIREITOEMENTA;

CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATAÇAO DE

EMPRESA QUE IRÁ REALIZAR 0 SEGURO DE

ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS DOS

ESTAGIÁRIOS. REGULARIDADE DA DISPENSA

LICITACÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
A  EFETIVA

DE

INDISPENSÁVEIS

CONTRATAÇÃO. MINUTA DE APÓLICE QUE
CAUTELAS

PARA

ASTODASSEGUIU

RECOMENDADAS PELA LEI FEDERAL N

8.666/93. APROVADO COM RESSALVAS.

I - RELATÓRIO

desta assessoria jurídica os autos do Processo Administrativo
modalidade de

1. Vêm ao exame

01733/2018, referente à legalidade do procedimento licitatório na

dispensa de licitação, para Fins de contratação de empresa que irá realizar o seguro e

acidentes pessoais coletivos dos estagiários desta Defensoria Pública do Estado do Piauí,

cuja necessidade se encontra justificada às fls. 02/03.

n^

foram acostadas aos autos 5 [cinco] propostas de
2. Cumpre esclarecer que

preços [fls. 08/13 e 20/30].

29/2018, optando pela

art. 24, II, da Lei 8.666/93,
do feito TERMO DE JUSTIFICATIVA

dispensa de licitação, fundado no
contratado, e com indicação para a contratação da

SEGUROS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A, que apresentou

n-

a ser

3. Consta

contratação direta com

considerando o valor do serviço

BB CORRETORA DEempresa



melhor proposta, com valor de R$ 1.334,28 (um mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte

e oito centavos);

4. Instada a se manifestar, a Coordenação de Orçamento e Finanças informou,

através do Memorando n^ 0394/2018, fl. 32, que há disponibilidade orçamentária e

financeira para a contratação do serviço solicitado.

5. Por fim, verifica-se nos autos a apólice do seguro, 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

contratos danormas para licitações e

a dispensa de licitação em várias hipóteses, ainda que
São circunstâncias peculiares que aconselham

7. A Lei n- 8.666/93 ao instituir

Administração Pública, autorizou ;

possível realização por meio de competição,

a contratação direta, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei

as

hipóteses de dispensa elencadas na Lei n^ 8.666/93, no que tange a

presente análise, convém destacar aquelas previstas nos incisos I e II do seu artigo 24,

abaixo transcritos:

8. Dentre as

Art 24. É dispensável a licitaçao:

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
natureza e no mesmo local que

/ -

ainda para obras e setyiços da mesma
realizadas conjunta e concomitantemente,possam ser

de valor até 10% (dez por
II ■ para outros serviços e compras

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 so vez;

legislador entendeu que, em função do pequeno valor
procedimento licitatório pela

9. Nesses casos, o

financeiro envolvido, não se justificaria a realização de

Administração Pública. Sobre o tema, o professor Marçal lusten Filho assevera;

um

"A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos
com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência,
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tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômico do
contrato. A lei determinou que as formalidades prévios deverão ser

proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública.
Por issOj tonto mais simples serão as formalidades e mais rápido o

procedimento licitatório quanto menor for o valor ser despendido pelo
Administração Público."

10. Ainda quanto às hipóteses de dispensa em razão

entendimento de Edgar Guimarães:

do valor é relevante o

"Ass/m se passo porque nas situações o certame licitatório serio por

demais dispendioso, não podendo ser superado pelos benefícios

auferidos de sua realização. Significa dizer que  o dispensa se justifica
do atendimento ao interesse público sob o prisma daem razoo

economia administrativo".

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

envolvido, a legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações

pela Administração Pública.

a oportunidade da
12 A Administração deve avaliar a conveniência e

contratação sem licitação através de procedimento de dispensa. No caso considerando que

valor do objeto do contrato consiste na quantia de R$ 1.334,28 [um mil trezentos e trmta

e quatro reais e vinte e oito centavos), perfeitamente cabível e recomendável a contrataçao

mediante dispensa de licitação, na forma do art. 24,11, da Lei n^ 8.666/93.

13 Quanto à regularidade do procedimento de dispensa, constata-se a existencia

no processo de declaração sobre a necessidade da contratação [ds. 02 e 03), destinando-se

a fim precípuo da Administração, qual seja, a contratação de empresa que ira realizar o

de acidentes pessoais coletivos dos estagiários desta Defensoria Publica do Estado

presentação de 5 (cinco) propostas de preços do ser serviço a

da escolha do fornecedor e da aceitação do valor proposto

declaração do setor financeiro sobre a

atender a despesa global do contrato; e,
contratada, as

documentos pessoais de

seguro

do Piauí; verifica-se, ainda, a a

ser adquirido; os motivos

encontram-se indicados no processo; consta

existência de crédito orçamentário, suficiente para
atos constitutivos da empresa a ser

■ fim, verifica-se do processo os

certidões que atestam a regularidade fiscal da empresa, com os

por

seus representantes.

as certidões fiscais e trabalhistas da
14 Ademais, foram colacionadas aos autos

atestando sua regularidade para firmar o presente acordo, rom res.salvas às deempresa,

fls. 145 p 14fl qup se encontram vencidas.
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15. Em análise jurídica da apólice que prevê as condições contratuais do seguro

de acidentes pessoais coletivo, constata-se que irá abranger a quantidade de 300 vidas, a

qual, este número de segurados Tornecido pela DPE, tendo como capital segurado uniforme

individual de R$ 10.000,00 [dez mil reais) para casos de morte e invalidez permanente por

acidente, total ou parcial, valor este, incapaz de ser mensurado através deste parecer, pois

entende que a competência para analisar a viabilidade de tais valores não cabe a estese

setor.

16. Ademais, em comparação com a apólice de 2017, que tinha um custo mensal

individual de aproximadamente R$ 0,50 [cinquenta centavos], observa-se que esta apólice,

ora em análise, contém o gasto mensal individual de, aproximadamente, R$ 0,37 [trinta e
a Administração Pública, respeitando osete centavos). Logo, observa-se a economia para

princípio da economicidade e fortalecendo os motivos para que seja firmada a respectiva

contratação.

17. Por fim, qiip seiam anexados ao processo os documentos pessoais e_a

prnniracãn do representante da contratada.

III-CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, OPINO pela viabilidade da contratação da empresa que

irá realizar o seguro de acidentes pessoais coletivos dos estagiários desta Defensona

Pública do Estado do Piauí, por meio do procedimento de dispensa de licitaçao, tendo em

vista a observância dos preceitos legais, com

19. Quanto à apólice, manifesto-me pela APROVAÇÃO desta, em face do regular

cumprimento das cautelas recomendadas pela Lei Federal n^ 8.666/93.

20 rfcOMENDA-SE que seja expedida portaria específica nomeando o fiscal

titular e substituto deste contrato em questão.

É 0 parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 13 de julho de 2D18.

ressalvas aos itens 14 e 17 deste parecer.

.MC NTE FEITOSAPATRI

Chefe de gabinete da Defensora Público Gera! - DPE/PI
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FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO
i

NsdeFls Rubrica Número Anexos

DEFENSORiA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

DESPACHO

o
Acolho o parecer da Assessoria jurídica n

169/2018 às fls. 170/173, na íntegra.

À Coordenação de Licitação e Contratos

para conhecimento e providencias.

Teresina-PI, 13 de Julho de 2018.

A

Frandsca Hildem Lkiil Evangelista Nunes

Defensora Pública Geral
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