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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01995/2017

INTERESSADO (A): DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO
PROXIMO AO FORUM CENTRAL DE TERESINA-PI.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação da Diretoria Administrativa para abertura de
processo licitatório que tem como objeto a locação como mensalista de 07 (sete) vagas
de estacionamento próximo ao fórum Central de Teresina-PI.

Justificativa às fls. 02/03, relativa à necessidade de abertura de novo
procedimento licitatório referente à locação de vagas como forma de viabilizar a ida dos
Defensores Públicos ao fórum para a participação de audiências as quais foram
designados, destacando que, considerando pesquisa de preço realizada, é mais vantajoso
para a administração pública realizar um novo procedimento licitatório do que renovar
com o estacionamento o qual atualmente a Defensoria Pública

Termo de Referência às

possui contrato.

fls. 04/08, especificando as vagas de
estacionamento como mensalista com distância máxima de 100 (cem) metros para o
Fórum Cível e Criminal de Teresina, acompanhado de 02 (dois) orçamentos (fls. 09/10)
e uma declaração de não interesse pelo contrato (fls. 11).

Memorando n° 320/2017 da Coordenação de Finanças (fl. 13)
informado disponibilidade orçamentária para fins da contratação, indicando ainda que
a classificação da despesa se dará através do elemento de despesa 339039 - fonte de
Recurso 100;

Consta do processo Termo de Justificativa n° 031/2017 - CLC DPE-PI
(fls. 16/17) acolhendo a dispensa da licitação, com fundamento no art. 24 inciso X da
Lei n° 8.666/93.

Ã fl. 36 consta despacho da Coordenação de Licitações e Contratos,
informando que a empresa que apresentou a melhor proposta não regularizou a Certidão
conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União,
bem como a Certidão negativa de débitos municipais e dívida ativa do município
pela qual solicitou a juntada de novos orçamentos.

, razão
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Consta ainda. Declaração da Diretoria Administrativa (fl. 31)
esclarecendo que não há nenhuma outra empresa, além das 03 (três) que já apresentaram’
propostas, que atenda as especificações do ohjeto do contrato constante do Termo de
Referencia, solicitando
MAGALHÃES.

a  contratação da segunda colocada JOMALI LIMA

Constam do processo os seguintes documentos do pretenso locador
(segunda melhor proposta); carteira nacional de habilitação, comprovante de endereço
residencial (fl. 32) e Alvará de Funcionamento, inscrição n'’ 4528549 (fl. 33).

.  ̂ n° 481/2017 da Coordenação de Orçamento e
f-manças informando que há dotação orçamentária para contração da segunda melhor
proposta, no valor de 1.890,00 do possível locador Jomali Lima Magalhães
classificando que a despesa se dará na natureza 339036 - Fonte de Recurso 100.

As fis. 36/42 consta minuta do futuro contrato de locação.

Autos enviados à Assessoria Jurídica, recebidos em 11/09/2017 para
análise da possibilidade jurídica do pedido.

A-A A Jurídico às fls. 44/48, onde se opina pela possibilidade jurídica
do pedido da contratação, ao tempo em que solicita a juntada da Certidão Atualizada da
Matrícula ou Transcrição do imóvel do cartório de registro de imóveis, com o objetivo
de comprovar a propriedade.

A fl. 58 consta o acolhimento integral do parecer pela Defensoria Pública
Geral.

Juntou-se aos autos, a Certidão do Registro do Imóvel, Procuração
Particular sobre sua administração e documento de identidade da proprietária (fls.
5 9/61^»

Nova minuta contratual às fls. 62/68 e despacho recomendando
parecer jurídico às fls. 70/71.

novo

1 o/An/o enviados novamente à Assessoria Jurídica, recebidos
18/09/2017 para análise da possibilidade jurídica do pedido.

E 0 relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 DO CONTRATO DE LOCACÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO -
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A CQNTRATACãT^

Primeiramente, cumpre destacar que o parecer jurídico n° 175/2017
apresentado no dia 14/09/2017 (fls. 44/48) permanece inalterado pelos seus

em

Avenida João XXIII, n* 853, Jockey | 64049-010 - Teresina - PI
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br | www.defensoria.pi.gov.br | (86) 3232-0350



/
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

próprios fundamentos, tendo inclusive

Pública Geral do Estado do Piauí (fl. 58).

0 seu acolhimento integral pela Defensoria

A nova documentação juntada trás a informação de que a propriedade do
imovel, onde se pretende locar as 07 (sete) vagas de estacionamento
da senhora JULIA LIMA MAGALHÃES (fl. 59), sendo
LIMA MAGALHÃES filho da proprietária
imóvel (fl.60).

na verdade é
a pessoa de JOMALI

procurador na administração doe seu

●  lu ^ Entretanto, a Certidão de Registro juntada ao processo é datada de 14 de
julho de 2006, tendo mais de dez anos de expedição, fazendo-se necessária a sua
atualizaçao para fins resguardo do interesse público. Ademais, a procuração
particular juntada precisa ter devidamente autenticada por um tabelião a fim de
comprovar a sua autenticidade. ’

Quanto à nova minuta do contrato (fls. 62/68), esta atende as exigências
legais.

3. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, após reanálise dos autos, da Jurisprudência  e
Legislaçao em vigor, mantemos o parecer n° 175/2017 na íntegra, devendo
providenciado: 1) a atualização da Certidão de Registro de Imóvel (fl. 59)
Reconhecimento de Firma na Procuração (fl. 60).

Quanto à Minuta Contratual, OPINAMOS pela sua aprovação, tendo em
vista que esta preenche todos os requisitos e cautelas recomendados pela Lei
Federal n.° 8.666/93.

Por derradeiro, cumpre realçar que, caso a área técnica competente
discorde das orientações emanadas neste pronunciamento, deverá carrear
autos as justificativas necessárias para embasar  a celebração da pretendida
avença, sem a necessidade de retomo do feito a esta Assessoria Jurídica,
consoante entendimento do Tribunal de Contas da União.

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 19 de setembro de 2017.
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S;LVIO CÉSAR QUl^GZÍÍOSTA
^Q̂ nsor Públicg^e-ássessor Jurídico
^--Matricula n° 170227-X
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