PARECER JURÍDICO

Direito Administrativo. Lei
nº 8.666/93. Dispensa de
Licitação. Art. 24, II.
Possibilidade.

O Fundo Previdenciário de Santa Cruz - PE, através do setor de licitação, consulta esta
assessoria jurídica acerca da possibilidade de contratação da EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV, CNPJ nº
42.422.253/0001-01, mediante inexigibilidade de licitação; para a prestação do serviço
SaaS(SoftwareasaService) visando a operacionalização da compensação financeira
entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição
para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.188
de 20 de dezembro de2019 e Portaria/SEPTR/MEnº15.829, de 2 de julho de 2020
Foi encaminhada também comunicação interna, o Projeto básico indicando a
necessidade da contratação e o valor estimado, bem como os documentos atinentes a
regularidade fiscal e trabalhista da empresa
Inicialmente cumpre esclarecer que a presente manifestação apresenta natureza
meramente opinativa e, por esse motivo, as orientações apresentadas não se tornam
vinculantes para o gestor da pasta, o qual pode, de forma justificada adotar orientação
contrária ou diversa da emanada por esta consultoria jurídica.
Na justificativa para referida contratação, a matéria encontra-se exposta da seguinte
maneira (in verbis):
“(...)
Portanto, em atendimento ao Decreto nº 10.188, a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disponibilizou,
conforme informado por meio do Ofício Circular SEI nº4114/2020/ME de
18 de novembro de 2020, o sistema de compensação previdenciária,
denominado COMPREV, desenvolvido e operacionalizado pela
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência–DATAPREV.
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A presente contratação justifica-se primordialmente do atendimento à
Portaria nº 15.829 de 2 de julho de 2020 da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho que dispôs sobre a operacionalização da
compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os
regimes próprios deprevidência social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e destes entre si, eestabeleceu em seu Artigo
5º:
Art. 5º Nos termos do Decreto nº 10.188, de 2019, para o
processamento dos requerimentos de compensação financeira e
autilização do sistema COMPREV, o INSS, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios deverão, até 31 de dezembro de
2021,

celebrar

termo

de

adesão

com

a

Secretaria

Especial

dePrevidência e Trabalho e contrato com a Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência-DATAPREV.
§ 1º As diretrizes das relações negociais para a utilização do COMPREV
serão estabelecidas pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de
Previdência Social, de que trata o art.18 do Decreto 10.188, de 2019,
observando-se que:
I - na compensação entre o RGPS e os RPPS, o custeio do sistema
será de responsabilidade do INSS até 31 de dezembro de 2021 e de
cada regime instituidora partirde 1ºde janeirode 2022;
II -na compensação entre os RPPS, o custeio do sistema será de
responsabilidade

de

cada

regime

instituidor,

apartir

de1ºde

janeirode2021.
§2ºOs requerimentos da compensação financeira entre os RPPS serão
apresentados a partir de 1º de janeiro de 2021, por meio do COMPREV,
somente pelos entes federativos que celebrarem o termo de adesãoe
ocontrato de que trata ocaput.
§ 3º O não atendimento ao previsto no caput constituirá causa
impeditiva à emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária,
de que trata o inciso IV do art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro
de 1998, aplicando-se assanções de que trata o art. 7º da referida Lei
e a suspensão do pagamento da compensação financeira devida
pelo RGPS.
(...)
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Em relação ao custeio do sistema de compensação previdenciária,
ratificou a SEPTR, em Ofício circular posterior de número SEI
nº146/2021/ME datado de 27 de janeiro de 2021,que:
7. Quanto ao custeio do sistema, a Portaria SEPRT nº 15.829, de 2 de
julho de 2020, estabeleceu que até 31 de dezembro de 2021, o custeio
do sistema será feito pelo INSS, e que a partir de 2022, os entes
federativos passarão a custeá-lo. De acordo com o Decreto nº 10.188,
de 2019, é competência do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de
Previdência Social - CNRPPS estabelecer as diretrizes negociais com a
empresa desenvolvedora do sistema de compensação previdenciária.
Portanto,

para

o

processamento

dos

requerimentos

de

compensação previdenciária e autilização do sistema COMPREV, o
INSS, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão, até 31 de dezembro de 2021, celebrar termo de adesão com a
Secretaria Especial de Previdência eTrabalho-SEPRTe contrato coma
Dataprev.
(BRASIL. Secretaria de Previdência. Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho. Ministério daEconomia. Ofício Circular SEI 146/2021/ME.
Brasília, DF: Ministério da Economia, 27 jan. 2021.Disponível em:
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servicopublico/compensacaoprevidenciaria/arquivos/2020/OfcioCircular146.pdf.
(Grifosnossos)
(...)

Informa ainda que o valor da Contratação é de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao
período de 60(sessenta) meses.

Sendo esse o relatório, passo ao opinativo.
A Constituição Federal estabelece para Administração Pública a obrigatoriedade de
licitar, no entanto, com base nos princípios nela dispostos, admite exceções.
Nesse passo, torna-se possível dispensar a licitação para as contratações de serviços e
compras, consoante redação do art. 24, II, da Lei. 8.666/93;
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“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 artigo anterior, e para parcelas
de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez; ”
Muito embora a Comissão de Licitação tenha indicado para a contratação em análise a
inexigibilidade de licitação, adequa-se melhor a esse caso a dispensa de licitação em
razão do valor, posto que a contratação está bem abaixo do limite legal.

Com efeito, Marçal Justen Filho em Comentários á Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 17ª.ed,2ª tir.—São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pag.468,
afirma que nada impede que uma mesma situação possa se enquadrar em mais de uma
hipótese normativa, competindo a Administração optar tanto pela invocação de todas
em conjunto como também poderá optar por aplicar especificamente uma delas.
No caso em tela, o valor da contratação está abaixo do limite estabelecido no art. 24, II,
da Lei 8.666/93, de modo que, em homenagem ao princípio da eficiência e ao postulado
da razoabilidade, torna-se mais conveniente fundamentar a despesa no mencionado
inciso.
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o Tribunal de Contas da União,
conforme transcrição, in verbis:
REPRESENTAÇÃO. ATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. PUBLICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. CONHECIMENTO.
PROCEDÊNCIA.

As

aquisições

caracterizadas

por

dispensa

ou

inexigibilidade de licitação, previstas nos arts. 24, incisos III e ss, e 25, da
Lei 8.666/93, podem ser fundamentadas em dispensa de licitação,
alicerçadas no art. 24, incisos I e II, da referida Lei, quando os valores se
enquadrarem nos limites estabelecidos neste dispositivo.(Acordão
1.336/2006, Plenário, rel.Min.Ubiratan Aguiar)
De outra banda, observo que a DATAPREV apresentou, na ocasião, as certidões
negativas para com os tributos federais e a Dívida Ativa da União, FGTS, tributos
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estaduais, tributos municipais e contribuições sociais, não havendo empecilho em
contratar com o Poder Público Municipal.
Por todo o exposto, observado o dispositivo acima destacado, opinamos pela
possiblidade de realizar a contratação pretendida, por meio de DISPENSA DE
LICITAÇÃO, haja vista que o seu valor global não supera o limite ali consignado, em
consonância com os novos valores de modalidade de licitação estipulados pelo Decreto
nº. 9.412 de junho de 2018.
Nada obstante ser desnecessário a ratificação da presente justificativa por parte do
Chefe do Poder Executivo, conforme estabelece o art. 26, da Lei nº 8.666/93,
encaminhamos a presente para, assim querendo, ratificá-la.
É o Parecer!
s.m.j

Santa Cruz (PE), 21 de dezembro de 2021.
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