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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
PARECER Nº 153/2021/AJDP/CGAB/DPG/DPE-PI/CGAB/DPG/DPE-PI/DPG/DPE-PI
PROCESSO Nº 00303.002015/2021-31
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DPE-PI

ASSUNTO: Contratação de empresa que deverá realizar o seguro do caminhão “Iveco Daily
Truck Chassi 70C17”, de propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

 

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

  

I - RELATÓRIO

 

1. O presente processo administra�vo refere-se à análise da legalidade do procedimento licitatório na
modalidade de dispensa de licitação, para contratação de empresa que fará o seguro o seguro do
caminhão “Iveco Daily Truck Chassi 70C17”, de propriedade da Defensoria Pública, pelo período de 01
(um) ano.

2. Constam neste processo administra�vo, os seguintes documentos:

a) Memorando solicitando autorização para que seja contratada empresa que deverá realizar o seguro do
caminhão “Iveco Daily Truck Chassi 70C17” e jus�fica�va (doc. SEI nº 2212151 e 2212183);

b) Termo de referência (doc. SEI nº 2212206);

c) Pesquisa de mercado, realizada através de orçamentos de outras empresas (doc. SEI nº 2212742);

d) Autorização da autoridade competente a contratação de seguro de veículo para o caminhão (doc. SEI
nº 2213673);

e) Cópia da portaria 187/2021 e DOE/PI, de designação da Comissão Permanente de Licitação e
respec�va publicação oficial (doc. SEI nº 2239129);

f) Termo de não fracionamento de despesa (doc. SEI nº 2212804);

g) Extrato da Tabela FIPE (doc. SEI nº 2212711);

h) Documentos e fotos do veículo a ser segurado (doc. SEI nº 2212645);

i) Pesquisa de mercado – cotações (doc. SEI nº 2359408);

j) Termo de Jus�fica�va adequado (doc. SEI nº 2275770);

k) Memorando da Coordenação de Orçamento e Finanças informando disponibilidade orçamentária (doc.
SEI nº 2240248);

l) Declaração do ordenador de despesas no sen�do do inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000 (doc. SEI nº 2243342);
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m) Documentação da empresa e cer�dões atualizadas da contratada e de sua representante (doc. SEI nº
2288721 e 2371334);

o) Minuta contratual (doc. SEI nº 2372222).

 

3.  Ademais, quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi autuado, protocolado e
devidamente numerado, em consonância com o disposto no ar�go 38, caput, da Lei nº 8.666, de 1993. É
breve o relatório.

 

II - ANÁLISE JURÍDICA

II.1 - DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

4. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ao ins�tuir as normas para licitações e contratos da
Administração Pública, autorizou a dispensa de licitação em várias hipóteses, ainda que possível à
compe�ção. São circunstâncias peculiares que aconselham a contratação direta, desde que preenchidos
os requisitos previstos em lei.

 

5. Dentre as hipóteses de dispensa elencadas na Lei nº 8.666/93, no que interessa ao presente estudo,
convém destacar aquelas previstas nos incisos I e II do seu ar�go 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 na alínea "a", do inciso I do ar�go 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 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; 

 

6. Nesses casos, o legislador entendeu que, em função do pequeno valor financeiro envolvido, não se
jus�ficaria a realização de um procedimento licitatório pela Administração. Sobre o tema, o professor
Marçal Justen Filho assevera:

“A pequena relevância econômica da contratação não jus�fica gastos com
uma licitação comum. A dis�nção legisla�va 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 a ser despendido pela Administração Pública.”

 

7. 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.

 

8. Ademais, a administração deve avaliar a conveniência e a oportunidade da contratação sem licitação
através de procedimento de dispensa de licitação. No caso, considerando que o valor do objeto do
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contrato consiste na quan�a de R$ 1.825,30 (mil, oitocentos e vinte e cinto reais e trinta centavos), resta,
perfeitamente cabível e recomendável à contratação mediante dispensa de licitação, na forma do art. 24,
II, da Lei n° 8.666/93 e Decreto 9.412/2018, o qual alterou os valores rela�vos 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.

 

II.2. DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO

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

A jus�fica�va sobre a necessidade da compra (doc. SEI nº 2212183), des�nando-se a fim precípuo
da Administração, qual seja a contratação de empresa que fará o seguro do caminhão baú da
Defensoria Pública do Estado do Piauí;

Termo de Referência (doc. SEI nº 2212206);

Propostas de preços com a juntada de 02 propostas e a explicação fornecida pela Diretoria
Administra�va de que: “foram solicitados pelo menos 05 orçamentos, contudo somente duas
empresas enviaram as cotações de valor. Ademais, o atual contrato terá vigência até o dia
15.10.2021, não havendo mais tempo hábil para aguardar mais cotações”;

Declaração do setor financeiro sobre a existência de crédito orçamentário suficiente para atender a
despesa global do contrato (doc. SEI nº 2240248);

As cer�dões nega�vas que atestam a regularidade fiscal e trabalhista da empresa e a regularidade
de demais documentos jurídicos (doc. SEI nº 2288721 e 2371334).

 

10. Observa-se que a orientação geral é no sen�do de que: para que a pesquisa de preços seja
comprovada devem ser ob�dos ao menos 03 (três) orçamentos de fornecedores dis�ntos (acórdão nº
1547/2007 do TCU). Esse é o entendimento dos órgãos de controle interno e externo, porém não existe
previsão legal nesse sen�do e tal entendimento tem a finalidade de demonstrar documentalmente que a
vantajosidade está presente na contratação direta a ser realizada, a qual pode ser fica demonstrada pela
documentação juntada ao processo e excepcionada pela urgência alegada.

 

11. 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.

 

12. Nesta toada, explica Ana Maria Alvarez:

“a contraprestação da garan�a pelo segurador se estabelece frente ao
prêmio pago pelo segurado, comportando, assim, a comuta�vidade do
contrato, e é revelada pela permanente pron�dão do segurador em garan�r
o segurado frente aos riscos que o interesse a ser protegido ou preservado.
E a garan�a é devida, na esteira da teoria da assunção do risco, desde a
conclusão do contrato e durante toda a sua vigência.”

 

13. Dessa forma, a função essencial do seguro é, pois, a criação da contra parte ao risco, que é a
segurança. 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.

 

II.3 DO NÃO FRACIONAMENTO DE DESPESA
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14. Fracionamento, à luz da Lei de Licitações, caracteriza-se quando se divide a despesa para u�lizar
modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total da despesa ou para efetuar
contratação direta.

 

15. A Lei nº 8.666/1993 veda no art. 23, § 5º, o fracionamento de despesa, quando aduz que “é vedado
fracionamento de despesas para adoção de dispensa de licitação ou modalidade de licitação menos
rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado”.

 

16. Como podemos observar nas decisões reiteradas do TCU, a qual se grifa:

Um dos requisitos para que se caracterize o fracionamento de despesas é
que os objetos licitados separadamente pudessem ser realizados
concomitantemente.

Acórdão 935/2007 Plenário (Sumário)

Planeje a a�vidade de compras, de modo a evitar o fracionamento na
aquisição de produtos de igual natureza e possibilitando a u�lização da
correta modalidade de licitação, nos termos do art. 15, § 7º, II, da Lei nº
8.666/1993.

Acórdão 2575/2009 Plenário

Planeje adequadamente as compras e a contratação de serviços durante o
exercício financeiro, de forma a evitar a prá�ca de fracionamento de
despesas.

Acórdão 324/2009 Plenário

 

17. Dito isso, 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.

 

II.4. DA APÓLICE DO SEGURO

 

18. Em análise a apólice/cotação do seguro (Doc. SEI nº 2359408) referente à empresa que apresentou o
menor preço, constata-se que a sua cobertura abrange danos materiais, corporais, ao casco e carroceria,
e outros, conforme es�pulado no respec�vo Termo de Referência.

 

19. Ademais, o contrato de seguro veicular obje�va a mi�gação dos danos para aqueles que os sofrem,
subtraindo do indivíduo o risco que limita suas ações e seus planos, no tempo e no espaço, permi�ndo-
lhe agregar valor ao seu patrimônio, e sua u�lização como uma ferramenta para a redução de capital
necessário para a realização de a�vidades econômica, o que fora prontamente atendido pela apólice.

 

II.5. DA MINUTA CONTRATUAL

 

20. Quanto à minuta contratual, verifica-se que segue os parâmetros estabelecidos pela cotação juntada,
pelo termo de referência e demais documentos per�nentes para a contratação que tem como objeto a
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 para pelo período de 01
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(um) ano, com início na data de sua assinatura, garan�ndo-se todas as coberturas previstas no Termo de
Referência e no instrumento contratual.

 

III - CONCLUSÃO

 

21. Ante todo o exposto, OPINO ser possível a 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 para pelo período de 01 (um) ano, com início na data de sua assinatura.
Outrossim, APROVO a minuta do contrato, eis que seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei
Federal n.º 8.666/93.

 

É o parecer, ora subme�do à douta apreciação superior.

 

Teresina, 06 de outubro de 2021.

 

 

RICARDO MOURA MARINHO

Defensor Público e Assessor Jurídico do Defensor Público Geral – DPE/PI

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MOURA MARINHO - Matr.0298305-2, Defensor
Público, em 06/10/2021, às 15:26, 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 2538475 e
o código CRC 96E7C4D3.
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