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DEFEISJSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

Gabinete da Defensora Pública Geral
Assessoria Jurídica

Parecer n^ 185/2018
Processo n- 01569/2018
Interessado: Diretoria Administrativa
Assunto: Contratação de seguro veicular para o caminhão baú desta DPE

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇAO
DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE
SEGURO VEICULAR. CAMINHÃO BAÚ. REGULARIDADE DA
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, II, LEI N.^ 8.666/93 E
DECRETO 9.412/2018. DEFERIMENTO DA APÓLICE DO
SEGURO. OBSERVÂNCIA DE TODAS AS CAUTELAS.
APROVADO SEM RESSALVAS.
I. A principal prestação do segurador não é o pagamento
de eventual indenização, mas a assunção do risco contra o
qual 0 segurado quer se resguardar.
II. No seguro de automóveis, o segurado quer a garantia, a
proteção do seu interesse em relação ao seu veículo contra
os resultados negativos da ocorrência de um furto ou de
um acidente que avarie seu bem. Essa confiança que se dá
através da garantia, da proteção conferida pelo segurador.
111. Nos contratos de seguro é adotada a técnica das
cláusulas contratuais gerais, pela qual são redigidas as
cláusulas com um alcance geral e abstrato que integrarão
os futuros contratos, ficando em aberto a adesão de tantos
quantos queiram contratar, alcançando, assim, uma vasta
gama de contraentes.
IV. A contratação de um seguro para os veículos
pertencentes à Administração Pública é forma eficiente de
zelar pelo patrimônio público, garantindo a recomposição
do erário pela ocorrência de eventual sinistro que gere
dano ou perda nos veículos segurados, além do que a
contratação de seguro de responsabilidade civil resguarda
a administração contra eventuais demandas judiciais em
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decorrência de acidentes provocados por veículos de
propriedade de entes públicos.

V. O contrato de seguro é um contrato privado, mesmo

quando firmado com a Administração Pública, e serão

aplicadas normas de direito privado correlatas, mas que

deve observar, quando possível, as regras dos artigos 55 e

58 a 61 da Lei 8.666, de 1993, conforme expressamente
dispõe 0 inc. I do §3^ do art 62, da mencionada lei.

VI. Mesmo sendo um contrato privado, não são afastadas

as regras legais a respeito da necessidade de licitação e

renovação contratual para efetivar a contratação do
seguro veicular.

VII. Por se tratar de uma nova contratação, a autorização

legal de renovação atua como verdadeira causa legal de

contratação direta sem licitação de contratos de execução
de serviços continuados, caso esta seja a forma mais
vantajosa para a administração.

Vlll. Como não há uma causa expressa de dispensa de

licitação para os contratos de seguro - diferente do caso de

locação pela Administração (art. 24, X, Lei 8666]  - o inc. II

do art. 57 da LLC funciona como autorização legal de nova

contratação direta sem licitação com o atual contratado,

devendo ser aplicados os temperamentos próprios aos
contratos de direito privado.

IX. 0 contrato de seguro veicular preenche os requisitos

para configurá-lo como serviço continuado (I) necessidade

permanente e contínua da Administração a ser satisfeita

com a prestação do serviço; [II] execução de forma

contínua; [III] de longa duração; e [IV] possibilidade de

que 0 fracionamento em períodos venha a prejudicar a
execução do serviço.

X. Por ser um contrato de direito privado, não se aplica ao

contrato de seguro de veículo contratado pela
Administração o prazo de renovações do inc. 11 do art. 57,
da Lei de Licitações.

I -RELATÓRIO

1. Vieram a esta Assessoria jurídica os autos do presente processo

administrativo, para realização de parecer, com fulcro no art. 38, parágrafo único, da Lei

8.666/93, referente à análise da legalidade do procedimento licitatório na modalidade de

dispensa de licitação, para contratação de empresa que fará o seguro do caminhão baú da

Defensoria Pública do Estado do Piauí, cuja necessidade está justificada às fls. 02/03.
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2. Para o regular processo de contratação fora confeccionado novo TERMO DE

REFERÊNCIA às fls. 121/129, bem como novo TERMO DE ]USTIFICATIVA de Dispensa de

Licitação [fls. 146/150), além da pesquisa de mercado acostada às fls. 134/140;

3. Ademais, a Coordenação de Orçamento informou que há disponibilidade

orçamentária e financeira para a contratação do serviço solicitado, conforme MEMO n-

466/2018, 0 qual será custeado pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, com

classificação da despesa da seguinte forma: Natureza - 339039 e Fonte de Recurso 100 [fl.

153);

4. Verificam-se, ainda, a presença dos atos constitutivos da empresa PORTO

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, além das certidões que atestam a regularidade

fiscal e trabalhista da seguradora, além dos corretores da empresa HAROLDO LOPES DE

CARVALHO e LOPES CARVALHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA às fls. 42/101 e fls.

156/158.

5. Por fim, verifica-se nos autos a apólice do seguro e o contrato a ser firmado

com esta Defensoria Pública, com base no art. 24, II, da Lei n° 8666/93 e no Decreto Federal

ns 9.412/2018.

6. É 0 breve relatório, onde passo a opinar.

II-ANÁLISE JURÍDICA

2.1. DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇAO

7. A Lei n- 8.666, de 21 de junho de 1993, ao instituir as normas para licitações e

contratos da Administração Pública, autorizou a dispensa de licitação em várias hipóteses,

ainda que possível à 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 n- 8.666/93, no que

interessa ao presente estudo, convém destacar aquelas previstas nos incisos I e II do seu

artigo 24, abaixo transcritos com grifos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

I ● para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por

cento) do limite previsto no alínea "a", do inciso l do artigo anterior,

desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
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ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

I! - paro outros serviços e compras de valor até 10% (dez por

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso 11 do artigo

anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde

que nõo se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou

alienação de maior vulto que posso ser realizada de uma só vez;

9. 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, devendo a administração deve avaliar a conveniência

oportunidade da contratação sem licitação através de procedimento de dispensa de

licitação.

e a

10. No caso em comento, considerando que o valor do objeto do contrato

consiste na quantia de R$ 4.022,25 [quatro mil, vinte e dois reais e vinte e cinco

tavos), resta, perfeitamente cabível e recomendável à contratação mediante dispensa de

licitação, na forma do art. 24, 11, da Lei n° 8.666/93 e Decreto Federal 9.412/2018, o qual

alterou os valores relativos às modalidades licitatórias, em específico estabeleceu o limite

R$ 17.600,00 [dezessete mil e seiscentos reais] nos casos de dispensa para compras e

serviços não relacionados a obras e serviços de engenharia.

cen

11. Quanto à regularidade do procedimento de dispensa, constata-se:

A. A justificativa sobre a necessidade da compra [fls. 02 e 03], destinando-se

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

fará 0 seguro do caminhão baú da Defensoria Pública do Estado do Piauí;

B. Termo de Referência;

C. Realização de 3 [três] pesquisas de preços;

D. Declaração do setor financeiro sobre a existência de crédito orçamentário

suficiente para atender a despesa global do contrato;

E. As certidões negativas que atestam a regularidade fiscal da empresa, e

certidões dos respectivos corretores da seguradora.

12. Ademais, a principal prestação do segurador não é o pagamento de eventual

indenização, mas a assunção do risco contra o qual o segurado quer se resguardar,

garantindo a função essencial do seguro, a contra parte ao risco, que é a segurança.

13. No mais, o seguro não reduz a incerteza do indivíduo em relação à ocorrência

ou não do evento, tampouco altera a probabilidade de sua ocorrência, mas reduz a

probabilidade de perda financeira que está relacionada ao evento.
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2.2 DO NÃO FRACIONAMENTO DE DESPESA

14. Fracionamento, à luz da Lei de Licitações, caracteriza-se quando se divide a

despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o

total da despesa ou para efetuar contratação direta.

15. A Lei n^ 8.666/1993 veda no art. 23, § 5^, o fracionamento de despesa,

quando aduz que "é vedado fracionamento de despesas para adoção de dispensa de licitação

modalidade de licitação menos rigoroso que a determinada para a totalidade do valor do

objeto a ser licitado".

ou

16. Como podemos observar nas decisões reiteradas do TCU, as quais se grifam:

"Um dos requisitos para que se caracterize o fracionamento de

despesas é que os objetos licitados separadamente pudessem ser
realizados concomitantemente.

Acórdão 935/2007Plenário (Sumário)

Planeje a atividade de compras, de modo a evitar  o fracionamento na

aquisição de produtos de igual natureza e possibilitando o utilização
do correta modalidade de licitação, nos termos do art. 15, § 7^, II, da Lei

ns 8.666/1993.

Acórdão 2575/2009 Plenário"

17. Nesta diapasão, cabe salientar que Consta Termo de Não Fracionamento

onde atesta que a contratação do presente seguro veicular não esta sendo realizado de

forma fragmentada no mesmo exercício financeiro. Logo, o presente processo licitatório

respeita a legislação vigente e o entendimento do TCU.

2.3. DA APÓLICE DO SEGURO E DA MINUTA CONTRATUAL

18. Em análise a apólice do seguro à fl. 134, referente à empresa que apresentou

0 menor preço, constata-se que a sua cobertura abrange danos materiais, corporais, ao

casco, carroceria, e Acidentes Pessoais por Passageiro resultando em invalidez ou morte,

conforme estipulado no respectivo Termo de Referência;

19. Ademais, o contrato de seguro veicular objetiva a mitigação dos danos para

aqueles que os sofrem, subtraindo do indivíduo o risco que limita suas ações e seus planos,

no tempo e no espaço, permitindo-lhe agregar valor ao seu patrimônio, e sua utilização

como uma ferramenta para a redução de capital necessário para a realização de atividades

econômica, o que fora prontamente atendido por esta apólice.

^^5



Ífíl

20. No tocante minuta do contrato, é importante salientar que deve atender

requisitos dos arts. 54 e 55, da Lei n^ 8.666/93, que assim dispõe:

"Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei reguíam-se

pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as

disposições de direito privado.
§  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as

condições para sua execução, expressos em cláusulas que definam os

direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade
termos da licitação e do proposta a que se vinculam.

São cláusulas necessárias em todo contrato os que

com os

Art. 55.

aos

estabeleçam:

I - 0 objeto e seus elementos característicos;

II ■ 0 regime de execução ou o forma de fornecimento;

II! - 0 preço e os condições de pagamento, os critérios, data-bose e

periodicidade do reajustomento de preços, os critérios de atualização
monetária entre o doto do adimplemento dos obrigações e a do efetivo

pagamento;
IV- os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrego,

de observação e de recebimento defnitivo, conforme o caso;

V - 0 crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da

classif cação funcional programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas paro assegurar sua pleno execução, quando

exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades dos portes, as penalidades
cabíveis e os valores das multas;

VIII - os casos de rescisão;

IX - 0 reconhecimento dos direitos do Administração, em caso de

rescisão administrativa previsto no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, o doto e a taxa de câmbio poro

conversão, quando for o caso;

X! - a vinculoção ao edital de licitação ou ao termo que o dispensou ou

0 inexigiu, ao convite e à proposto do licitante vencedor;

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especiolmente aos
casos omissos;

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do

contrato, em compatibilidade com os obrigações por ele assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no licitação."

21. Com isso. verificou-se que a presente minuta do contrato está de acordo

normas contidas na Lei Federal n- 8.666/93. possuindo, entre outras exigências, o.
de ordem em série anual, a indicação do nome da Defensoria Pública como órgão.

interessado, o regime de execução e a definição precisa e adequada do obieto,

com as

numero
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III-CONCLUSÃO

22. Ante todo o exposto, OPINO no sentido de autorizar a contratação da

empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 61.198.164/0001-60,

que fará o seguro do caminhão baú da Defensoria Pública do Estado do Piauí, além de

APROVAR a apólice do seguro, tendo em vista que respeitou o exigido no Termo de

Referência e seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal n.- 8.666/93.

23. No tocante à minuta do contrato, manifesto-me pela APROVACAO desta, eis

que respeitou todos os parâmetros legais, onde prevê, dentre outras, a] Responsabilidade

Civil Facultativa [RCF): 1- Valor para indenização de danos materiais; 11- Valor para

indenização de danos pessoais; b) Acidente por Passageiro (APP): 1- Valor para indenização

morte por pessoa; II- Valor indenização invalidez por pessoa;

É 0 parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 14 de agosto de 2018.

\

PATRÍCIA F. MONTE FEITOSA

Defensora Pública - Chefe de

Gabinete da Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí
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FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

N» de FIs. Rubrica Número Anexos

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

DESPACHO

Acolho parecer da Assessoria jurídica

n'' 185/18 às fls. 174/180, na íntegra.

À Coordenação de Licitação e

Contratos para conhecimento e providencias.

,  Teresina-Pl, 14 de agosto de 2018.

A

Francisca ÍUlàethJ)^l Evangelista Nunes
D^ensom Pública Geral

. Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos | 64.046-020 - Teresina - Piauí
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br lwww.defensoria.pi.gov.be  | (86) 3232-0350


