
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

Memo. 550/2016 - Diretoria Administrativa.

Teresina-PI, 10 de Novembro de 2016.

À Exma. Defensora Geral do Estado do Piauí- Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes

Assunto: Aquisição e instalação de peça para manutenção de Elevador

A Administração Pública é regida por princípios e regras, os quais devem

ser fielmente cumpridos, sendo permitido à administração atuar apenas no que a lei

permite. São princípios que devem ser observados: legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência, além dos supra-princípios supremacia do

interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público.

Nesse contexto, a Defensoria Pública do Estado surge como instituição

pública autônoma que deve observância a todos esses princípios. Possui autonomia

funcional, administrativa e financeira, e representa o compromisso do Constituinte de

permitir que todos, inclusive os mais pobres, tenham acesso à justiça.

Para garantir aos constituintes a prestação do serviço de forma

adequada e eficiente, tem a Instituição que oferecer infraestrutura adequada aos seus

membros e colaboradores.

Além da infraestrutura necessária, tem a Defensoria Pública que presar

pela acessibilidade dos assistidos hipossuficientes que procuram a Instituição. Assim,

de Núcleos, foi instalado um elevador, da marca THYSSENKRUPP, para melhor

atender os que buscam na Defensoria a efetivação de seus direitos.

na casa
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defeito, razão pela qual venho a0 elevador, no entanto apresentou um

de Vossa Excelência solicitar a aquisição e instalação de peça para

razão do contrato 63/2014 (manutenção preventiva do

presença

manutenção do elevador em

elevador) não prever a troca de peças.

Para que cumpra suas funções com precisão, o elevador deve estar em

fito de evitar acidentes e transtornos à Instituição,

ocorrer acidente

bom estado de conservação, com o

Sabe-se, outrossim, que a responsabilidade do Estado, caso venha a

objetiva, o que significa que o Estado responde pelos danos causados

independente de doio ou culpa, o que geraria prejuízo também na órbita financeiro-

dessa natureza é

orçamentária para a DPE/PÍ.

Por fim, cumpre dizer que os elevadores da THYSSENKRUPP possuem

especificidades que apenas a marca conhece, razão pela qual sua manutenção,

preventiva ou corrretiva, só pode ser realizada pela mesma.

Desta forma, em atinência aos fatos e fundamentos trazidos nesta

solicitação, solicito a contratação da manutenção corretiva, nos termos do orçamento

juntado ao processo às fis. 02.

Atenciosamente,

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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PARECER JURÍDICO N° /2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03594/2016

INTERESSADO(A): COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MATERIAIS

ASSUNTO; NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DE

ELEVADOR.

Ementa; DIREITO ADMINISTRATIVO - LlCITAÇAO -

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVADOR -

EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA - INVIABILIDADE DA

LEI N° 8.666/93, ART. 25 -

ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO

VANTAJOSIDADE.

LlCITAÇAO

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação da Coordenação de Infraestrutura e

Materiais, fls. 01, para manutenção do elevador instalado na Casa de

Núcleos da Defensoria Pública com a troca de peças, conforme contato

telefônico entre a Empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.

Orçamento da Empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES às fls.

02 no valor de R$ 455,99 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais).
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Contrato n° 063/2014 às
Cópia do Termo Aditivo n° 001/2015 ao

fis. 03/04, que teve vigência até 01/10/2016 e cópia do Contrato n“

063/2014 às fis. 08/12.

A Diretoria Administrativa às fis. 15/16 apresentou justificativa

elevador da Casa de Núcleos da Defensoria
para a manutenção técnica no

Pública do Estado.

Autos enviados à Assessoria Jurídica.

É 0 Relatório.

fundamentação

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ELEVADOR -1.DA CONTRATAÇAO

MANUTENÇÃO - LEI N° 8.666/93.

do Estado do Piauí possui, no prédio da Casa

a  adequada acessibilidade dos

A Defensoria Pública

elevador único para

frequentadores. O elevador é da marca THYSSENKRUPP

Núcleosde

ipamento apresentou problema sendo

instalação de peça, conforme

fls. 02. A manutenção é

Ocorre que o equ

necessária para a manutenção a aquisição e

orçamento da Empresa THYSSEMKRUPP às

imprescindível para garantia dos usuários.

2



Fon«: (86) 3133-7407 / 3231-0350 1 3233-6954I www.deíensoha.pi.gov.br

defensoriapublica@(Jefensoria.pi.gov.br

pCFFNSORlA PÚBLICA

~L^ ESTAUO OO PlAUi

o Co«,..o n- 063.20,4 ,i,m=do ,n.o3 , O=..os«« PóHIc. d=

THYSSENKRUPP não está mais vigendo, tendo expiradEstado e a Empresa

01/10/2016.em

da instituição quanto ao

manutenção do

realizada pela Empresa

rca, a
necessidade premente

especificidade

de Núcleos só pode ser

063/2014.

da ma
Considerando a

dos autos, verificada aobjeto

elevador localizado na Casa
inobstante o Contrato nTHYSSEMKRUPP

de inexigibilidade de licitação,
Trata-se, claramente, de hipótese

art. 25, da Lei n° 8.666/93.

de igualdade e equidade para
atendimento

instrumento
A licitação pública é o

ia contratar com a Administração
ão Pública, objetivando o

mais vantajosa. No entanto, aquem deseja .

do interesse público com
a melhor proposta, a

licitação deve ser viável.

diante de caso de
sendo viável a licitação estaremos

prevista no art. 25, a Lei n
° 8.6

Em não

inexigibilidade de licitação
66/93.

Eis o art. 25, da Lei n” 8.666/93:

inviabilidade de
‘Art. 25. B inexigível a licitação quando houver

competição, em especial:

-par. “
representante

devendo a

através de atestado

I

fornecidos por produtor, empresa ouserpossam

comercial exclusivo vedada a preferência de marca

exclusividade ser feitadecomprovação

fornecido pelo órgão de registro
do comércio do local em que

se

obra ou o serviço, pelo Sindicato
realizaria a licitação ou a
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Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidadesFederação ou

equivalentes;

técnicos enumerados no art.
II - para a contratação de serviços

13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais

de notória especialização, vedada a inexigibilidade

ou

empresas

para serviços de publicidade e divulgação;

de profissional de qualquer setor artístico,III-para contratação

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que

consagrado pela critica especiaiizada ou peia opinião pública.

O profissional ou

de sua especialidade,
§ 1- Considera~se de notória especialização

conceito no campoempresa cujo

de desempenho anterior, estudos, experiencias,decorrente

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de
atividades, permita

outros requisitos relacionados com

inferir aue o trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. (...)

suas

de Joel de Menezes Niebuhr, In Dispensa eAssim, na lição

Inexigibilidade de Licitação Pública, pág. 149;

'£ freqüente que os produtos ou serviços de qualquer empresa,

fornecedor tenham características especiais, que

dos demais produtos ou serviços ofertados por

fabricante ou

os distinguem

seus concorrentes.
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Assim, considerando as especificidades da marca,  o que não foi
decorrente naturalmente dasmas

perquirido pela Administração Pública

condições da marca

manutenção do

THYSSENKRUPP

elevador da Casa de N

, as peças a serem adquiridas para

úcleos deve ser fornecida pela citada

empresa.

Entretanto, deve ser acostado aos autos elemento que possa

particularidade dos equipamentos que serão trocados ou feita a

de exclusividade do fornecedor e verificar-se a

constatar a

manutenção para fins

inviabilidade da licitação, permitida a contratação com inexigibilidade prevista

art. 25, I, da Lei n° 8666/93.no

CONCLUSÃO

Desta feita, diante de toda a fundamentação supra. OPINAMOS

EMPRESA THYSSENKRUPP para aquisição epela contratação com a

manutenção dos equipamentos apresentados no orçamento de fls. 02,

entretanto condicionado à juntada aos autos de documento hábil acerca

de manutenção oferecidas pela citadadas particularidades das peças

por força do art. 25, da Lei n“ 8.666/93, bem como das certidõesempresa

de regularidade fiscal.

Não acostado aos autos minuta do contrato.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Teresina (PI), 12 de dezembro de 2016,

\ro Pires SetúbalViviane Pin'

Defensora Pública e Assessora Jurídica do

Gabinete da Defensoria Pública - Geral
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FOUJ^E INFORMAÇÃO E DESPACHO

Número Anexos

DEFENSORIA PÚBLICA
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/

DESPACHO

Acolho 0 parecer n° 224/2016, de fis 17/21, na íntegra.

À Coordenação de Licitação para ultimação da contratação.

V

Francisca Hildeí VL^l Evangelista Nunes
Defenswa Pública Geral
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