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PARECER JURÍDICO 2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02879/2018

INTERESSADO (A): DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NAO RESIDENCIAL QUE DEVERA
SEDIAR A DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PARNAÍBA-PI

l.RELATORIO

Trata-se de solicitação da Diretoria Administrativa para

abertura de processo licitatório que tem como objeto a locação de imóvel
não residencial em Parnaíba-PI, onde sediará a Defensoria Pública

Regional de Parnaíba - Núcleo Cível, pelo período de 06 (seis) meses.

Justificativa à fl. 01, relativa à necessidade de abertura do

procedimento licitatório referente à locação do imóvel não residencial,
destacando que a Defensoria Pública não possui imóvel próprio na
cidade, sendo a locação a única forma de os Defensores Públicos e seus
colaboradores continuarem desenvolvendo suas atividades funcionais.

Acrescenta que o imóvel a ser locado atende todos os requisitos
necessários: localização privilegiada - facilitando o acesso dos que ali
laboram e também dos assistidos, estrutura interna adequada e

satisfatória - espaços bem divididos e valor do aluguel compatível ao
valor de mercado.

Termo de Referência às fls. 03/07, especificando os

requisitos mínimos do imóvel a ser locado, acompanhado de
orçamentos de 03 (três) imóveis distintos (fls. 08/10).

Consta do processo Termo de Justificativa e despacho da
Defensoria Pública Geral autorizando a abertura do procedimento

licitatório para a locação de imóvel, bem como aprovando o Termo de
Referência (fls. 11/13);

As fls. não numeradas consta Termo de Justificativa,

constatando que a melhor proposta foi de R$ 3.072,43 (três mil, setenta
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e dois reais e quarenta e trés centavos) mensal, apresentado pelo
senhor CARLOS EDUARDO RAMALHO BARROS, acolhendo também a
dispensa da licitação, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei n°

8.666/93, levando-se em conta que o valor do aluguel é compatível com
os aplicados no mercado, estando em consonância com o princípio da
economicidade e com o interesse público.

Portaria de nomeação da comissão permanente de licitação
com a devida publicação (fls. 15/ 16);

Memorando n° 0646/2018 da Coordenação de Orçamentos
e  Finanças (fl. sem numeração) informando a disponibilidade
orçamentária para fins da contratação, indicando ainda que a
classificação da despesa se dará da seguinte forma; Natureza 339036 -
fonte de Recurso 100;

Constam do processo os seguintes documentos do pretenso
locador: Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de
Contas da União; Certidão Negativa de Improbidade Administrativa  e

Inelegibilidade; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão
Quanto a Dívida Ativa do Estado; Certidão de Situação Fiscal e
Tributária do Estado; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e á Dívida Ativa da União; Cópia

da identidade civil, dados bancários e comprovante de endereço do

proprietário do imóvel; Escritura Pública de Compra e Venda e Registro
Imobiliário do imóvel a ser locado.

Consta ainda a minuta do futuro contrato de locação (fls.

sem numeração).

Autos enviados á Assessoria Jurídica para análise da

possibilidade jurídica do pedido.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO
DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL NAO

RESIDENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS PARA A CONTRATAÇÃO

2.1

Primeiramente, cumpre destacar que qualquer contrato com

a administração pública deve obediência aos preceitos constitucionais e
legais, mormente a Lei n° 8.666/93, por suas cláusulas e preceitos de
direito público.
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Especificamente em relação à locação de imóveis,  a Lei
8.666/93, no artigo 62, parágrafo 3°, inc. I, disciplina os contratos cujo
conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito
privado, entre os quais se encontra a locac.áo em que o Poder Publico
figure como locatário.

Nesta espécie de contrato com a Administração, o professor
Hely Lopes Meirelles classifica o contrato de locação celebrado pelo
Poder Público como contrato semipúblico, a saber:
semipúblico é o firmado entre a Administração e o particular pessoa física
ou jurídica, com predominância de normas pertinentes do Direito Privado,
mas com formalidades previstas para ajustes administrativos e relativa
supremacia do Poder Públicd\

Contrato

Pertinente é o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di
Pietro afirmando que, mesmo quando submetido a regras de direito
privado, a Administração não se despe de certos privilégios e sempre se
submete a determinadas restrições, “na medida necessária para

adequar o meio utilizado ao fim público a cuja consecução se vincula por
leP.

Sendo assim, mesmo quando as normas de direito privado
venham reger contratos celebrados pela Administração, em virtude do
princípio da indisponibilidade do interesse da coletividade, esta não
deixará de utilizar as prerrogativas que lhe conferem o regime jurídico

público, vez que é seu poder-dever satisfazer o interesse geral primário.
Todavia, é imperativo salientar que essas cláusulas deverão apresentar-
se de maneira moderada e ao estritamente necessário para garantir o

poder-dever do Estado.

Na prática, a Administração Pública, não se submete
integralmente ao regime jurídico privado. Este será adotado na medida
em que não conflita com as finalidades constitucionais da
Administração. Vale observar que as atividades-fim do Poder Público
são indisponíveis e contratos que venham dificultar a realização desse
fim não deverão ser celebrados pelo administrador.

Assim sendo, na contratação em análise, existem normas

predominantes de direito privado, entretanto, aplica-se a Lei de
Licitações, no que couber, tendo em vista que a Administração não pode
abdicar de algumas de suas prerrogativas, tais como as exigências de
forma, de procedimento, de competência e de finalidade, sempre
orientada ao atendimento do interesse público.

Em razão do exposto, pelas características do imóvel a ser
locado, entendemos que a contratação poderá ser realizada por
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dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso X, restando
comprovado que, em razão das instalações e da localização, o imóvel a
ser locado é o único a satisfazer adequadamente o interesse público.

O Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre o
tema. Vejamos:

Acórdão TCU n° 444/2008 - Plenário:
item 9.2. Determinar ao Instituto Chico

Mendes de Conservação da Biodiversidade

que, ao proceder à compra ou à locação
de imóvel, somente utilize o art. 24,

inciso X, da Lei n° 8.666/93, quando
identifícar um imóvel específico cujas

instalações e localização evidenciem
que ele é o único que atende o interesse
da administração, fato que deverá estar
devidamente demonstrado no respectivo

processo administrativo, (destacamos)

A propósito também do tema, vale destacar decisão do STJ

que autoriza a contratação direta sem licitação nas hipóteses de
contrato de locação:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. COMPRA E
VENDA E DOAÇÃO DE IMÓVEIS

PELO MUNICÍPIO.REALIZADOS
AUSÊNCIA DE MÃ-FÉ DO AGENTE

PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE
MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. NÃO
COMPROVADOS.
AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA

FÃTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC.
NÃO CONFIGURADA.

EFETIVO.DANO

I. A compra ou locação de imóvel
das

finalidades precipuas da administração,
cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com
o valor de mercado, segundo avaliação
prévia, não carece de licitação, ante a

atendimentodestinado ao
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ratio do art. 24 da Lei 8666/93. (REsp
797.671/MG, Rei. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA

05/06/2008, DJe 16/06/2008).

TURMA, julgado em

Da análise do feito, constata-se a existência de Termo de

Justificativa constatando que a melhor proposta no valor de R$
3.072,43 (três mil, setenta e dois reais e quarenta e três centavos) foi
apresentada pelo senhor CARLOS EDUARDO RAMALHO BARROS,
estando esta de acordo com o mercado, conforme orçamentos também
juntados; por fim, consta memorando do setor financeiro sobre a
existência de crédito orçamentário suficiente para locação.

Desta feita, a dispensa, nesse caso, justifica-se pelas

especificações do imóvel a ser locado no Termo de Referência (fis.
03/07) que apresenta as características necessárias para satisfação do
interesse público, sendo razoável a dispensa da licitação.

Por outro lado, apesar de estarem no processo várias

certidões negativas, demonstrando a regularidade jurídica e fiscal do
proprietário e do imóvel a ser locado, para a efetivação da contratação
ainda esta faltando a prova de regularidade fiscal relativa aos
tributos municipais.

Ademais, temos a Instrução Normativa N° 25, de 18 de
outubro de 2016, da Defensoria Pública da União, que define a rotina e

fixa normas para os processos de locação, aquisição ou doação de
imóveis pela Defensoria Pública, onde nos incisos IV do §2° do art. 15,
especifica como documentos imprescindíveis para locação o Laudo de
Vistoria do Corpo de Bombeiros. Entendemos que este laudo é
imprescindível para a garantia de segurança dos jurisdicionados,
assistidos, servidores e colaboradores que usarão as instalações do

prédio a ser locado.

Por fim, quanto à análise da minuta do futuro contrato,
verificamos que esta preenche todas as cautelas e requisitos previstos
na Lei n° 8.666/93.

3. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, após análise dos autos, da
Jurisprudência e Legislação em vigor, OPINAMOS no sentido de que o
procedimento de dispensa de licitação para a locação de imóvel não
residencial, onde funcionará a sede da Defensoria Pública Regional de

Parnaíba, observou os preceitos legais, havendo possibilidade jurídica
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do pedido, devendo, contudo, ser providenciado os seguintes
documentos: 1) Certidão Negativa de Débitos do Município de
Parnaiba e; 2) Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Quanto à Minuta do Contrato, OPINAMOS pela sua
aprovaçao.

Ademais, RECOMENDAMOS que todas as páginas do
referido processo sejam devidamente numeradas.

Por último, tendo em vista que no âmbito da Defensoria
Pública do Estado do Piauí, mesmo no gozo de sua autonomia
administrativa, financeira e orçamentária, ainda não existe um Ato

Normativa próprio, estabelecendo a rotina e normas para o processo de
locação, sugerimos que seja aprovada pela Defensora Pública Geral
uma norma interna a respeito do tema, tendo como parâmetro
Instrução Normativa N° 25/2016 da Defensoria Pública da União, já
anexada no Parecer Jurídico n° 175/2017.

a

É o parecer, ora submetido ã douta apreciação superior.

Teresina, 08 de novembro de 2018.

OSTAiILVIO CESAR QUEI
Defensor Püblicg.je^^ís^ssor Jurídico

MatriSuía n° 170227-X
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Despacho

Acolho em parte o parecer da
Assessoria Jurídica xf 255/2018 às fl.62/67 do

processo administrativo n“ 02879/2018, com

ressalva a exigência do laudo de vistoria do Corpo
de Bombeiro.

A Coordenação de Licitação e

Contratos para conhecimento e providencias.

Teresina-PI, 13 de novembro de 2018.

■, A.\
\

Francisca Lèàl Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral
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