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DEFENSORIA PÚBUCA

DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE JUSTIFICATIVA 031/2017- CLC DPE-PI
Processo Administrativo n®: 01995/2017 - CLC-DPE-PI

Objeto: Contratação de empresa para locação de 07 (sete) vagas de estacionamento próximo ao
Fórum Central de Teresina-PI.

Possibilidade Legal: Dispensa de Licitação 28/2017 Art. 24, X, Lei 8.666/93.

I - Do Fato:

Conforme memorando n.° 374/2017, expedido em 27 de junho de 2017 (fl. 01), a Diretoria

^ ̂  Administrativa solicitou a contratação de empresa para locação de 07 (sete) vagas de estacionamento

próximo ao Fórum Central de Teresina-PI.

Foram anexados ao memorando 02 (dois) orçamentos  e 01 (uma) declaração:

- R$ 1.750,00 (um mi! e setecentos e cinquenta reais) mensal apresentado pela empresa ESTACIONA

FÁCIL (fls.09);

- R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa reais) mensal apresentado pelo senhor JOMALI LIMA
MAGALHÃES (fls.lO); e

- declaração de falta de interesse em assinar contrato de locação de vagas pela empresa SPI PARK (fls.
11).

empresa que apresentou a melhor proposta foi R$ 1.750,00 (um mil ePelo exposto, constata-se que
setecentos e cinquenta reais) mensal apresentado pela empresa ESTACIONA FÀCIL.

É 0 relatório.

II - Da Fundamentação: Dispensa pelo valor para contratação de outros serviços e compras, Art.

24, inciso X, da Lei 8.666/93.

Contratação de empresa para locação de 07 (sete) vagas de estacionamento próximo ao Fórum
Central de Teresina-PI, no valor de RS 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais) mensal.

Assim, diante do valor apresentado, de baixa monta, a DPE-PI fará uso da faculdade posta pela Lei if

8.666/93 para fazer a contratação de maneira direta, mas obedecendo ao mesmo tempo aos princípios
administrativos como da economia, transparência, julgamento objetivo, impessoalidade, entre outros.

espaços para estacionamento de veículos não é reguladaA locação de vagas autônomas de garagem
pela Lei 8.245/1991, mas, pelo Código Civil. O Art. 79 do Código Civil conceitua imóvel como o solo e

ou
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tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Por sua vez, consideram-se imóveis os direitos

reais sobre os imóveis, nos termos do inciso 1 do Art. 80 do referido Diploma Legal.

A locação compreende, nos termos do Art. 565 do Código Civil, a cessão de uma das partes à outra, por

tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. O uso e o gozo

são, por sua vez, faculdades inerentes ao direito de propriedade, consoante Art. 1.228 do Código Civil. A

propriedade, por sua vez, consiste em direito real, nos termos do inciso I do Art. 1.225 do Diploma Civil.

A locação de vaga, demarcada ou “livre” em imóvel, caracteriza-se o objeto como direito de uso de coisa

fungível, mediante retribuição, por tempo determinado, sobre “fração ideal

correspondente à vaga. Assim, verifica-se um direito real (uso) sobre parcela ideal do imóvel da

contratada, que se caracteriza, desta feita, como bem imóvel, nos termos do Já citado inciso I do Art. 80

do Código Civil. Assim, a locação de vaga, demarcada ou “livre” caracteriza-se como locação de bem
imóvel.

do imóvel.nao

Para os fms da Lei 8.666/1993, a locação de vaga, demarcada ou não, se coaduna com o permissivo do

inciso X do Art. 24 do Diploma de Licitações. De fato, a dispensa de licitação deriva das condições do

imóvel em que se localizam as vagas, ou seja, pelas características de localização do imóvel. Assim, não
se vislumbra ofensa ao inciso X do Art. 24 da Lei 8.666/1993, sendo que os aspectos técnicos e

administrativos que conduzam à escolha do local fogem do pronunciamento jurídico conclusivo

A despesa desta forma poderá ser realizada sem maiores cautelas ou complexidade, embora seja oportuno

indicar da necessidade de cumprimento das disposições da Lei 4.320/64, no que diz respeito ao

cumprimento do estágio da despesa que consiste no regular empenhamento, liquidação e final pagamento.

Assim, por todos os fundamentos fáticos e jurídicos ora expendidos, encaminhem-se os presentes autos à

Exma. Defensora Pública Geral, para superior apreciação.

Teresina (PI), 03 dejulho de 2017.

Prhiscilla de Queiroz Garcia Tavares da Motta.
Membro da CPL/DPE
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