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PARECER JURÍDICO N° _Q^/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 03594/2016

INTERESSADO(A): COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MATERIAIS

ASSUNTO: NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DE

ELEVADOR DA CASA DE NÚCLEOS.

Ementa; DIREITO ADMINISTRATIVO - LlCITAÇAO -

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVADOR -

MANUNTENÇAO - EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA -

INVIABILIDADE DA LICITAÇÃO - LEI N° 8.666/93, ART.

- ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO -

VANTAJOSIDADE.

25

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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Cópia do Termo Aditivo n° 001/2015 ao Contrato n° 063/2014 às

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 fls. 15/16 apresentou justificativa

para a manutenção técnica no elevador da Casa de Núcleos da Defensoria
Pública do Estado.

Juntada de documentos relativos à Empresa a ser contratada às fls.

23/38.

Às fls. 40 há informação do Setor de Orçamento e Planejamento

acerca da existência de disponibilidade orçamentária para manutenção do
elevador da Casa de Núcleos da Defensoria Pública, no valor de R$ 455,99

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa  e nove centavos).

Às fls. 41/45 encontra-se acostado o Termo de Justificativa da

Coordenação de Licitações e Contratos.

Às fls. 46/55 constam duas vias da minuta do contrato.

Autos enviados à Assessoria Jurídica,

É 0 Relatório.
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FUNDAMENTACAO

1.DA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ELEVADOR -

MANUTENÇÃO - EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA - LEI N° 8.666/93.

A Defensoria Pública do Estado do Piauí possui, no prédio da Casa

a  adequada acessibilidade dosde Núcleos, elevador único para

freqüentadores. O elevador é da marca THYSSENKRUPP.

Ocorre que o equipamento apresentou problema sendo

manutenção a aquisição e instalação de peça, conformenecessaria para a

orçamento da Empresa THYSSEMKRUPP às fis. 02. A manutenção é

imprescindível para garantia dos usuários.

O Contrato n° 063/2014 firmado entre a Defensoria Pública do

Estado e a Empresa THYSSENKRUPP não está mais vigendo, tendo expirado

em 01/10/2016.

Considerando a necessidade premente da instituição quanto ao

objeto dos autos, verificada a especificidade da marca, a manutenção do

elevador localizado na Casa de Núcleos só pode ser realizada pela Empresa

THYSSEMKRUPP, inobstante o Contrato n° 063/2014.

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

art. 25, da Lei n° 8.666/93.

A licitação pública é o instrumento de igualdade  e equidade para

quem deseja contratar com a Administração Pública, objetivando o atendimento

do interesse público com a melhor proposta, a mais vantajosa. No entanto, a

licitação deve ser viável.
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Em não sendo viável a licitação estaremos diante de caso de

inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, a Lei n° 8.666/93.

Eis 0 art. 25, da Lei n° 8.666/93:

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de

competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a

de exclusividade ser feita através de atestadocomprovação

fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato,

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades

se

equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art.
13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou

de notória especialização, vedada a inexigibilidadeempresas

para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que

consagrado peia crítica especializada ou pela opinião pública.

§ 1- Considera-se de notória especialização o profissional ou

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de

outros requisitos relacionados com suas atividades, permita
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inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais

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

Assim, na lição de Joel de Menezes Niebuhr, In Dispensa e

Inexigibilidade de Licitação Pública, pág. 149:

“É freqüente que os produtos ou serviços de qualquer empresa,

fabricante ou fornecedor tenham características especiais, que

os distinguem dos demais produtos ou serviços ofertados por

seus concorrentes.”

Assim, considerando as especificidades da marca,  o que não foi

perquirido pela Administração Pública, mas decorrente naturalmente das

condições da marca THYSSENKRUPP, as peças a serem adquiridas para

manutenção do elevador da Casa de Núcleos deve ser fornecida pela citada

empresa.

A fim de atender ao disposto no art. 25, I, da Lei n° 8666/93

encontra-se às fis. 38 atestado de exclusividade da empresa THYSSENKRUPP

ELEVADORES S.A para manutenção dos elevadores da marca, estando

especificado na minuta do contrato as peças que serão trocadas ou realizada a

devida manutenção, comprovada, assim, a devida exclusividade do fornecedor

apta a verificar a inviabilidade da licitação, permitida a contratação com a

inexigibilidade prevista no aludido dispositivo.

CONCLUSÃO

Desta feita, diante de toda a fundamentação supra, OPINAMOS

pela contratação com a EMPRESA THYSSENKRUPP para aquisição e
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manutenção dos equipamentos apresentados no orçamento de fls. 02,

constantes da minuta do contrato de fls. 46/55, por inexigibilidade de

licitação, nos termos do art. 25, da Lei n° 8.666/93, comprovada a

exclusividade da empresa contratada para realizar  a manutenção do

elevador da Casa de Núcleos da Defensoria Pública do Estado do Piauí,

aprovando-se a minuta do contrato de fls. 46/55, diante das certidões de

regularidade fiscal constantes dos autos.

É 0 parecer, salvo melhor juízo.

Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2017.

Viviane Pinheiro Pires Setúbal

Defensora Pública e Assessora Jurídica do

Gabinete da Defensoria Pública - Geral
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DESPACHO

Acolho O parecer jurídico de n° 024/2017 na

Integra.
Licitação paraÀ  Coordenação de

conhecimento e providências.

Teresina, 21 de fevereiro de 2017

lÀtlr^al Evangelista Nunes
Defe nsora Pública Geral

Francisca Bi
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