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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

Projeto Básico 

OBJETO 

O presente documento tem por objeto a locação de imóvel não residencial 

situado na cidade de Pedro II, no Estado do Piauí, para instalação da sede do Núcleo da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, de acordo com as especificações deste Projeto Básico e 

Anexo I (Caderno de Especificações). 

JUSTIFICATIVA 

Diante da crescente busca da população pela tutela jurisdicional desta 

Defensoria, verifica-se a clara necessidade de infraestrutura adequada para que a 

instituição posssa realizar suas atribuições, o que abrange, além do espaço físico, a parte 

de mobiliário, equipamentos de informática, material de expediente etc. 

Acerca da locação do imóvel, importante destacar que a Defensoria Pública 

não possui imóvel próprio na cidade, ocorre que, atualmente o núcleo da defensoria 

funciona em duas salas do prédio do fórum local cedidas pelo Tribunal de Justiça do 

Estado. Porém, um novo fórum será inaugurado na cidade, ficando destinado defensoria 

uma única sala, com um espaço inferior as duas salas anteriormente cedidas, incapaz de 

suprir a demanda da defensoria naquela cidade.. 

Em relação ao imóvel apresentado como mais adequado e vantajoso, 

através de pesquisa de preço anexa, cumpre esclarecer que deverá atender todos os 

requisitos necessários: localização privilegiada - facilitando o acesso dos que ali 

laboram e também dos assistidos, estrutura interna adequada e satisfatória — espaços 

bem divididos e valor do aluguel compatível ao valor de mercado, como também 

próximo ao Fórum de Pedro II. 

QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD. 

TOTAL 

01 
Locação de imóvel onde irá funcionar a 

Defensoria Pública na cidade de Pedro II. Mês 36 
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

O espaço físico necessário ao desenvolvimento das atividades da instituição, 

levando em consideração as atividades específicas de cada setor e o número de servidores, está 

definida na tabela constante do ANEXO 1 do presente Projeto Básico. O referido imóvel deverá 

apresentar os seguintes requisitos mínimos: 

Distância máxima de 01 (um) quilômetro do Fórum Central da Comarca de 

Pedro II; 

Área construída de pelo menos 100 (cem) metros quadrados; 

Sala para Recepção; 

Sala para o Gabinete do Defensor Público; 

Banheiros para o público, incluindo banheiros acessíveis; 

Banheiros para os servidores e colaboradores; 

Rede alimentadora elétrica trifásica; 

Rede alimentadora água e esgoto; 

Localização em logradouro público asfaltado; 

5. VALOR ESTIMADO E ORÇAMENTO 

5.1. O valor da contratação será obtido através da prospecção do mercado imobiliário. Através 

desse processo, será possível identificar a oferta de imóveis que atendem aos requisitos 

apresentados neste Projeto Básico. 

5.2. A partir do resultado da avaliação do imóvel ofertado e aceito pela Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, o imóvel será submetido ao laudo de avaliação, bem como a autorização para a 

contratação e demais exigências legais a serem observadas neste processo. 

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

6.1. A lei n° 8.666/1993, nos artigos 17 e 24 dispõe sobre as hipóteses em que a Administração 

poderá dispensar a licitação e contratar diretamente e, no artigo 25, trata da possibilidade 

jurídica ser efetuadas contratações diretas, independentemente de procedimento licitatório, caso 

caracterizada a inviabilidade de competição, elencando em seus incisos algumas situações 

especiais. 
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Dispõe o inciso X do artigo 24: 

É dispensável a licitação: (...) X - para a compra ou locação de imóvel 

destinado ao atendimento das finalidades precipuas da administração, 

cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, 

desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo 

avaliação prévia. 

6.2. Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São 

Paulo: Dialética, 2005, p.250, ensina que a contratação com base no dispositivo legal citado 

depende da evidenciação de três requisitos, a saber: a) necessidade de imóvel para desempenho 

das atividades administrativas; b) adequação de um determinado imóvel para satisfação das 

necessidades estatais; c) compatibilidade do preço (ou aluguel) com os parâmetros do mercado. 

6.3. Nesse sentido é também a orientação do Tribunal de Contas da União Proceda previamente 

à locação de qualquer imóvel, o criterioso estudo das necessidades operacionais (instalações 

localização), fazendo constar do processo, inclusive, informações referentes à compatibilidade 

do valor de locação com o preço de mercado, conforme previsto no inciso X do artigo 24 da Lei 

n° 8.666/93, de forma a evitar pagamento de aluguel por áreas ociosas. 

6.4. Portanto, as locações de imóveis realizadas por meio de dispensa de licitação, nos termos 

da legislação pertinente, deverão demonstrar que o imóvel escolhido é o único que atende as 

necessidades da Administração, evidenciando que as suas instalações e localização 

determinaram a escolha. Isto significa dizer que a Defensoria Pública do Estado do Piauí, em 

tese, tem o direito de escolher o imóvel, precisa justificar. 

6. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA LOCADORA 

5.1. A LOCADORA obriga-se a: 

5.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em 

estrita observância das especificações de sua proposta; 

5.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de 

ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum impedimento, prestar 

os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente, para fins de 

avaliação por parte da LOCATÁRIA; 
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5.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel; 

5.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; 

5.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

5.1.6. Auxiliar a LOCATÁRIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da 

realização da vistoria; 

5.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminando as importâncias pagas, vedada a 

quitação genérica; 

5.1.8. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas 

compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente; 

5.1.9. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram aos 

gastos rotineiros de manutenção do edifício, como: 

obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel; 

pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias 

externas; 

obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício; 

indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em 

data anterior ao início da locação; 

instalação de equipamento de segurança e de incêndio. 

5.1.10. Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e taxas, 

inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, bem como a taxa de 

lixo, incidentes sobre o imóvel; 

5.1.11. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de combate a incêndio, 

bem como o sistema hidráulico e a rede elétrica; 

5.1.12. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação; 

5.1.13. Pagar o prêmio de seguro complementar contra fogo; 

5.1.14. Providenciar a atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o pagamento 

do prêmio de seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa natureza; 

5.1.15. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive 

com a apresentação da documentação correspondente. 

5.1.16. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

6. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA LOCATÁRIA 
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6.1. A LOCATÁRIA obriga-se a: 

6.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, nos prazos estipulados no Termo de 

Contrato; 

6.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a 

natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse; 

6.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação 

minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos 

existentes; 

6.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme 

documento de descrição minuciosa elaborada quando da vistoria inicial, salvo os desgastes e 

deteriorações decorrentes do uso normal; 

6.1.5. Comunicar à LOCADORA qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, 

bem como as eventuais turbações de terceiros; 

6.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da LOCADORA, sendo 

assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos 

durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991; 

6.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, 

provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados; 

6.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por 

escrito da LOCADORA; 

6.1.9. Entregar imediatamente à LOCADORA os documentos de cobrança de tributos e 

encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer intimação, 

multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à LOCATÁRIA; 

6.1.10. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se houver) e água 

e esgoto; 

6.1.11. Permitir a vistoria do imóvel pela LOCADORA ou por seus mandatários, mediante 

prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros, 

na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n°8.245, de 1991; 

6.1.12. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela LOCADORA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.13. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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6.1.14. Notificar a LOCADORA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção; 

6.1.15. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 

pela LOCADORA, em conformidade com o art. 36, §8° da IN SLTI/MPOG N. 02/2008. 

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO 

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, nos termos do artigo 3° da 

Lei n° 8.245, de 1991, podendo por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos 

sucessivos. 

7.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, 

podendo o contrato ser reajustado de acordo com o índice do IGP-M, depois de decorrido 01 

(um) ano de vigência, contados a partir da assinatura do mesmo. 

7.3. Caso não tenha interesse na prorrogação, a LOCADORA deverá enviar comunicação 

escrita à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data do término da 

vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por descumprimento de dever 

contratual. 

7.4. Caso tenha interesse pela rescisão do contrato, a LOCATÁRIA deverá enviar comunicação 

escrita à LOCADORA, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data do término da 

vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por descumprimento de dever 

contratual. 

DOS DEMAIS REQUISITOS 

Antes da assinatura do contrato, será realizada uma vistoria no imóvel, cujo laudo 

será parte integrante do contrato, a fim de se resguardar os direitos e obrigações das partes 

contratantes. 

Os locadores autorizam os locatários a proceder às adaptações e reformas no 

imóvel que julgar oportunas. 

DA FISCALIZAÇÃO 
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9.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante da 

LOCATÁRIA, denominado fiscal do contrato, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso de sua execução. 

9.1.1. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas eventualmente 

envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

9.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas 

convenientes. 

9.1.3. A LOCADORA poderá indicar um representante para representá-lo na execução do 

contrato. 

DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

O início da execução do serviço dar-se-á após a assinatura do contrato de 

locação, mediante a entrega das chaves aos locatários, iniciando-se a partir daí o período 

locatício. 

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. A inexecucão total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres 

elencados no contrato, sujeitará a LOCADORA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

Multa: 

b.l. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor mensal da 

locação, até o limite de 100 (cem) dias; 

b.2 Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial de obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 

moratória; 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ESTADUAL, pelo prazo de até dois anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a LOCADORA ressarcir a LOCATÁRIA pelos prejuízos causados; 

11.1.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

11.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 

e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do presente 

contrato: 

11.2.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de tributos; 

11.2.2. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a LOCATÁRIA em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

11.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 

previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999. 

11.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à LOCATÁRIA, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

11.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 

Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

I
11. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo 

são verdadeiros e foram por mim solicitados. 

anovick Feitosa Dias Pinheiro 
Diretor Administrativo 
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ANEXO I 

Defensores 

Públicos 

Colaboradores Estagiários 

remunerados 

Estagiários 

Voluntários 

01 01 02 02 
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