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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PlAUl

PARECER JURÍDICO 2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03120/2017

INTERESSADO (A): CHEFE DE GABINETE

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE HOTEL PARA REUNIÃO DO CONDEGE.

1. RELATORIQ

Trata-se de solicitação para locação de sala, equipamentos e

lanche para a realização de reunião do Colégio Nacional de Defensores

Públicos Gerais (CONDEGE);

Solicitação do Presidente do Colégio dos Defensores Públicos

Gerais (CONDEGE) descrevendo os equipamentos que devem ser

disponibilizados para a reunião (fl. 04);

Orçamento do Hotel Blue Tree às fls. 09/11, no valor de R$

3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

Autorização da Defensora Pública Geral à fl. 14;

Orçamentos de outros dois hotéis às fls. 17/21;

Memorando n° 421/2017 da Coordenação de Finanças (fl. 23)

informando disponibilidade orçamentária para fins da contratação,

indicando ainda que a classificação da despesa se dará através dos

elementos de despesa 339030 e 3390039 - fonte de Recurso 100;

Justificativa às fls. 24/25, esclarecendo que o evento será

uma grande oportunidade não só de ampliar os conhecimentos como
também de compartilhar experiências, sendo de suma importância que o

evento ocorra em uma sala de hotel que disponibilize todos os
equipamentos necessários para o seu sucesso, como projetor multimídia,

tela de projeção, sonorização, operador das máquinas, microfone sem fio e

notebook. Acrescentando que o Hotel Blue Tree apresentou a menor

cotação e possui a melhor localização que atende de maneira satisfatória
os interesses da instituição.

Consta do processo Termo de Justificativa n° 047/2017 - CLC

DPE-PI (fls. 27/31) acolhendo a dispensa da licitação, com fundamento no
art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93.
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Termo de não fracionamento de despesa à fl. 60.

Constam do processo as cópias dos seguintes documentos da

empresa que apresentou a melhor proposta e atende aos interesses da
administração pública: Procuração Pública (fls. 32/33); documentos de

identidade dos procuradores (fls. 36/37); Contrato Social e aditivos (fls.

38/45); certidão de situação fiscal e tributária do Estado do Piauí (fl. 46);

certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 47); certidão positiva com

efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e ã dívida ativa

da União (fl. 48); certidão de regularidade do FGTS - CRF (fl. 49); certidão

quanto à dívida ativa do Estado (fl. 50); certidão conjunta negativa e da

dívida ativa do município de Teresina (fl. 51) e; cadastro nacional de pessoa

jurídica (fl. 52).

Às fls. 53/58 consta minuta do futuro contrato a ser
celebrado.

Às fls. 62/76 consta parecer jurídico opinando no sentido de

que conste no contrato o dia exato da reunião do Colégio Naeional de
Defensores Públicos Gerais fCONDEGE). estipulando que eventual multa

será aplicada imediatamente easo o hotel não disponibilize a sala no dia

previamente estipulado no contrato, adaptando-se  a CLÁUSULA SÉTIMA a

esta recomendação.

Às fls. 77 consta despacho da Defensora Pública Geral

acolhendo na integra o parecer n° 222/2017.

Nova minuta contratual juntada aos autos.

Autos enviados à Assessoria Jurídica, recebidos em

09/11/2017 para análise da possibilidade jurídica do pedido.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇAO

2.1 Da Regularidade da Contratação e da Minuta Contratual

O objeto da avença que se pretende firmar não tem implicação

de ordem legal, uma vez que se trata da locação de uma sala de reuniões e

prestação de serviços técnicos e de alimentação para os participantes da
reunião do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (CONDEGE),

mantendo-se integralmente o parecer n° 222/2017.

Analisando-se a minuta contratual, entendemos que a

alteração da cláusula primeira - do objeto; e da cláusula sétima - do local e

prazo de execução, atendem as recomendações do parecer anterior, sempre
objetivando a proteção do interesse público.
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Ademais, alertamos mais uma vez que os documentos

^ contratação devem estar todos com a

c. K validade vigente. Os que não estiverem devem ser imediatamente
substituídos por aqueles que estiverem em plena vigência.

3. DA CONCLUSÃn

no

Ante o exposto, quanto à Minuta Contratual, OPINAMOS nela

todos os requíL^^s e
cautelas recomendados pela Lei Federal n.° 8.666/93.

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 09 de novembro de 2017.

fCvio CÉSAR QUEi:
Defensor Público

OSTA
Sessor Jurídico

MaíMcCífa n° 170227-X
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Despacho

Acolho 0 parecer jurídico 228/2017 de

fls.85/87, na integra.

À Coordenação de Licitação e Contratos

para conhecimento e providências.

Teresina“Plr4 e novembro de 2017.

TanckaHiMyi E. Nunes
Defensor? Pública Gera!

Erisvaldo Marques dos Reis

Defensor Público Geral em Exercício
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