
DEFENSORiA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE JUSTIFICATIVA 43/2018 CPL/DPE/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO n" 02879/2018/DPE/PI

ASSUNTO: Locação de um imóvel não residencial destinado ao funcionamento da
Defensoria Pública em Pamaíba - PI.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N” 32/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei n.° 8.666/93
FORMA PROCESSUAL: Art. 38 da Lei n.° 8.666/93

I - RELATÓRIO

Trata-se o presente processo da contratação de locação do imóvel não residencial

destinado ao funcionamento da Defensoria Pública em Pamaíba - Núcleo Cível.

Pretende-se fazer contrato de locação do imóvel localizado na cidade de Pamaíba - PI,

Rua Riachuelo, n° 1006, Centro. Este imóvel é da propriedade do Sr. Carlos Eduardo

Ramalho Barros, pessoa física, brasileiro, RG n” 1.150.508 SSP-PI, inscrita no CPF n°

565.253.973-91.

Tendo em vista a necessidade da locação de um imóvel na cidade de Parnaíba-PI, a

Diretoria Administrativa requisitou para a Defensora Pública Geral do Estado do Piauí

autorização para locação do imóvel, pelo teor do memorando 580/2018 (fls.Ol).

Constam nos autos 05 (dois) orçamentos:

- R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) mensal apresentado pela Imobiliária Bergamini

Administração de Imóvel Ltda (fls. 09);

- R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensal apresentado pela imobiliária Ideal (fls.

10).

- R$ 690.00 (seiscentos e noventa reais) mensal apresentado pela Imobiliária Ideal (fls.

10), não atende as necessidades da DPE-PI.

R$ 6.500,00 (seis e mil quinhentos reais) mensal apresentado pela Imobiliária Ideal

(fls. 10).

R$ 3.072,43 (três mil setenta e dois reais e quarenta e três centavos) mensal

apresentado pelo Sr. Carlos Eduardo Ramalho Barros (fls. 10).

Segundo o Diretor da Defensoria Pública Estadual da cidade de Pamaíba - PI, a

proposta de menor valor é do atual imóvel, pois atende todas as necessidades da DPE-PI e por

possuí 0 segundo menor valor. Pelo exposto, o Diretor justifica a locação do referido imóvel,

situado na Rua Riachuelo, n° 1006, Centro, de propriedade do Sr. Carlos Eduardo Ramalho
Barros.
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Nenhum outro elemento nos foi trazido à análise. Em resumo, é o Relatório.
II-JUSTIFICATIVA

Diante da necessidade de locação de prédio para funcionamento do Núcleo Regional
da Defensoria Pública em Pamaíba - Núcleo Civil,  é que a CPL (Comissão Permanente de
Licitação), munida das faculdades postas à disposição do gestor público pela Lei n° 8.666/93,
art.24, inciso X, vem instruir esta peça justificativa.

Diante da crescente busca da população pela tutela jurisdicional desta Defensoria,
verifica-se a clara necessidade de infraestrutura adequada para que a instituição possa realizar
suas atribuições, o que abrange, além do espaço físico, a parte de mobiliário, equipamentos de
informática, material de expediente etc.

O imóvel em comento já é o utilizado pela defensoria atualmente, atendendo assim,
todas as necessidades da Defensoria Pública, que poderá oferecer aos seus assistidos o acesso
e 0 retomo jurisdicional pretendido por todos que buscam a Instituição proporcionando, ainda,

maior conforto a todos colaboradores, Defensores, comissionados,  estagiários e assistidos
desta DPE/PI.
um

Cumpre, ressaltar que, para realização de sua atividade fim, a Administração Pública
deve, em diversos momentos, realizar contratos com a iniciativa privada, tomadas todas as
medidas necessárias para garantir a legalidade e as formalidades que a contratação requer, de
forma a preservar e garantir a prevalência do interesse público.

E de suma importância dizer, ainda, que toda manutenção contratual deve observar
maior vantagem possível para a Instituição, o que implica na obrigação do Gestor Público
atuar de forma a preservar o melhor resultado na relação custo-benefício no momento da
realização da despesa contratual.

Levando-se em conta a localização do prédio, assim como suas características
peculiares à instalação do Núcleo Regional, bem como o valor do aluguel compatível
aplicados no mercado, estando em consonância com  o princípio da economicidade, visto que,
como já relatado, o prédio será locado por um valor mensal de R$ 3.072,43 (três mil setenta e
dois reais e quarenta e três centavos).

Referida locação busca atingir as finalidades precípuas, institucionais e constitucionais
asseguradas à Defensoria Pública, dentre elas a prestação jurídica gratuita aos mais
necessitados, hipossuficientes, com instalações dignas aos defensores, ambiente propício
desenvolvimento aos seus trabalhos e, um ambiente confortável aos jurisdicionados.

Ademais, como princípio baluarte da Administração Pública, a Defensoria Pública do
Estado do Piauí está conslantemente engajada no intuito de atingir o interesse público, o qual
engloba todas as vantagens já supracitadas no parágrafo anterior.

Assim, a gestora deste Órgão, fazendo uso da faculdade posta na lei de licitações
públicas, (Lei n° 8.666/93), dispensa, art.24, inciso X, locará prédio do proprietário retro
mencionado, firmando contrato, totalmente embasado e munido da proteção legal, conforme
princípio da legalidade do Direito Administrativo.
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Analisando-se ao que já foi explanado, observa-se que estão presentes requisitos de
dispensa de licitação, na forma do inciso X do artigo 24 da Lei n° 8.666/93, verbis:

'Art. 24. È dispensável a licitação:

í  ;
A' a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades

precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação
prévia. ” (grifo nosso)

Nota-se a prevalência do interesse público em tomo da locação pretendida, tendo
vista a especial conveniência e necessidade para  a Administração de que o Núcleo Regional
de Pamaíba - PI, permitindo à Defensoria Pública do Estado do Piauí desempenhar
funções e deveres assegurados constitucionalmente aos assistidos.

III-CONCLUSÃO

a

em

suas

Entende, pois, a Comissão Permanente de Licitação  e Contratos, r
fundamentados nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, economicidade,
finalidade, e, demonstrada a necessidade e adequação do imóvel para os fms da
Administração, bem como a relação custo/benefício  a justificar a razoabilidade do preço
praticado, que não se vislumbra violação legal a locação contratual pretendida, seguindo-
junto Minuta do Contrato de Locação para análise da Assessoria Jurídica deste Órgão.

Diante do exposto, após apreciação da Exma. Defensora Pública Geral, se deste modo

entender, sejam os autos devolvidos a esta Comissão, para a adoção das providências
cabíveis.

que

se

Encaminhem-se os presentes autos à Exma. Defensora Pública Geral, para superior
apreciaçao.

Teresina, 24 de outubro de 2018.

Membro da CPL/DPE/PI
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