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Gabinete da Defensora Pública Geral 
Assessoria Jurídica 

Parecer n2  053/2020 
Processo Administrativo 112  00426/2020 
Origem: Diretoria Administrativa 
Interessado: Defensoria Pública do Estado do Piauí 
Assunto: Locação de Imóvel destinado a Regional de Pedro II/PI 
Contratantes: Defensoria Pública do Estado do Piauí e Antônio Valdecir de Castro. 

EMENTA: CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGALIDADE DA 
MINUTA. 

Os contratos de locação, em que a Administração 
Pública figure como locatária, reger-se-ão pelas normas de 
Direito Privado, caracterizando-se não como um contrato 
administrativo propriamente dito, mas como um contrato 
da administração, fazendo-se necessário, no entanto, 
deixar expresso, que nestes casos, as normas de Direito 
Privado aplicar-se-ão subsidiariamente. 

O futuro contrato de locação firmado entre a DPE/PI e o 
Sr. Antônio Valdecir de Castro tem natureza de contrato 
de direito privado da Administração e, consequentemente, 
submetido fundamentalmente aos preceitos de direito 
privado (art. 62, § 3.2, I, da Lei 8.666/93). 

Sem embargo, ainda que o contrato de locação firmado 
pela Administração Pública seja regido pelo Direito 
Privado, ele sofre influência dos princípios da supremacia 
do interesse público e da indisponibilidade do interesse 
público. 

O regime de direito público passa a incidir, mesmo no 
silêncio do instrumento escrito. O conflito entre regras de 
direito privado e de direito público resolve-se em favor 
destas últimas. Aplicam-se os princípios de direito privado 
na medida em que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

Aos contratos de direito privado celebrados pela 
Administração, por força do art. 62, § 3.Q, devem ser 
aplicados os arts. 55 e 58 a 61, o que exclui, 



expressamente, o art. 56, pertinente à exigência de 
garantia, e o art. 57, pertinente aos prazos. 

A compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas 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 ratio do art. 24 da Lei 8.666/93. 

Parecer favorável à contratação, sem ressalvas. 

I - RELATÓRIO 

Os autos do Processo foram enviados para esta Assessoria Jurídica do 
Defensor Público Geral, para emissão de parecer sobre a possibilidade jurídica do pedido e 
a legalidade da contratação. 

A Diretoria Administrativa solicitou autorização para abertura de 
procedimento de dispensa de licitação para locação de imóvel situado na cidade de Pedro 
II-PI, que gerou o presente processo administrativo de dispensa de licitação (fl. 01). 

Com isso, este Parecer tem o escopo de assistir a Defensoria Geral no controle 
interno da legalidade dos atos administrativos praticados, prescrita no art. 38, parágrafo 
único, da Lei n° 8.666/93, onde os autos encontram-se instruídos com os seguintes 
documentos, no que importa a presente análise: 

Memorando n° 096/2020 da Diretoria Administrativa solicitando 
abertura de procedimento licitatório para locação do imóvel, 
mediante dispensa de licitação, fl. 01; 

Justificativa da necessidade da locação fls. 02/03; 
Projeto básico, fls. 04/12; 
Pesquisa de mercado, com os laudos de avaliação e a Escritura 

Pública e registro do Imóvel, fls. 14/17, 32/49, 73/76, 77/80 e 
81/84; 

Autorização do Defensor Público Geral para abertura do 
procedimento de dispensa de licitação e aprovação do Projeto básico, 
fl. 85; 
O Memorando n° 127/2020 da Coordenação de Orçamento e 
Finanças, declarando a existência de recursos orçamentários, cujo 
valor mensal será de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), que serão 
custeados segundo elemento de despesa 339036 - Atividade - 2855 - 
Fonte de Recurso 100, fl. 87; 
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Portaria de nomeação da Comissão Permanente de Licitação e sua 
publicação no DOE, fl. 89; 

Declaração firmada pelo proprietário/locador ANTÔNIO 
VALDECIR DE CASTRO de não inscrição no CEI e na Prefeitura, fl. 90; 

Certidões de regularidade fiscal e trabalhista do proprietário do 
imóvel, fls. 91/97; 

Documentos pessoais do locador, dados bancários e comprovante 
de endereço, fls. 98/100; 

Termo de justificativa n° 002/2020 CLC DPE/PI, opinando pela 
Dispensa de licitação para locação do citado imóvel, com fulcro no 
Art. 24, X, da Lei 8.666/93, fls. 101/103; 
1) Minuta do contrato, fls. 104/113. 

Quanto à formalização do processo, percebe-se que foi devidamente autuado, 
protocolado, numerado, autorizado pela autoridade competente, além de constar a 
indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, conforme preceitua o 
art. 38 da Lei n° 8.666/93. 

Em síntese, é o relatório. 

- DA FUNDAMENTAÇÃO 

Deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, 
os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em 
epígrafe. 

A priori, cumpre esclarecer que embora a natureza do presente contrato esteja 
entre os denominados contratos de direito privado da Administração, não se pode firmar 
um instrumento jurídico, sem a observância de algumas exigências legais relativas ao ato 
administrativo, tais como a observância da competência e de finalidade do ato, pois a 
atuação da Administração Pública está sempre orientada ao atendimento do interesse 
público. 

Nas espécies contratuais da Administração, o professor Hely Lopes Meirelles 
classifica o contrato de locação celebrado pelo Poder Público como contrato semi público, a 
saber: "Contrato 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 Público". 

Assim, a Administração sempre está subordinada ao direito público no que se 
refere ao motivo, finalidade, competência, forma e procedimento de seus contratos. 
Portanto, faz-se essencial a observância do motivo e finalidade para a locação do bem em 
questão. 
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Pela justificativa, cotejando-os com as atividades diárias do membro da 
Defensoria Pública na cidade de Pedro II, é possível compreender que não foram  
disponibilizadas no novo Forum de Pedro II salas adequadas que possam alocar a  
respectiva Defensoria Regional. eis que o atual imóvel não mais atende as 
necessidades da Defensoria local  sendo imprescindível a locação de outro imóvel, de 
acordo com o que fora estabelecido no item 4 do Projeto Básico. 

Neste ponto, imperioso constatar que foram colacionados laudos de vistorias 
com fotos, dos prédios pesquisados e do imóvel que se busca locar, comprovando que 
possui os requisitos elencados no Projeto básico. 

Ademais, dispõe o art. 24, inciso X, da Lei n9  8.666/93 que configura 
hipótese de dispensa de licitação a locação de imóvel para atendimento das 
necessidades precipuas da Administração.  Senão veja-se, com grifos: 

"Art. 24. É dispensável a licitação: (..) 
X - para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 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." 

A propósito do tema, vale destacar decisão do STJ que autoriza, inclusive, a 
contratação direta sem licitação nas hipóteses de contrato de locação, in verbis, com 
grifas: 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. COMPRA E VENDA E DOAÇÃO DE IMÓVEIS REALIZADOS 
PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AGENTE PÚBLICO. 
VIOLAÇÃO DOS VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MORALIDADE E 
IMPESSOALIDADE. NÃO COMPROVADOS. DANO EFETIVO. AUSÊNCIA. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/S TI. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. 
1. A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas 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 ratio do art. 24 da Lei 
8666/93. 
(REsp 797.671/MG, Ret Ministro LUIZ FUX PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 05/06/2008, Dje 16/06/2008)" 

Nessa temática, diz Niebuhr (2008, p. 492) que: "A Administração, antes de 
comprar ou locar imóvel, deve avalia-lo, justamente para evitar que se pague por ele valor 
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acima do praticado no mercado". Dessa forma, a avaliação prévia possui o escopo de 
garantir que o Poder Público não firme contratos administrativos superfaturados, 
resguardando o erário. 

15. Com  isso, a avaliação deve necessariamente anteceder a compra ou a 
locação. e o não atendimento ao dispositivo pode desencadear penalidades a serem 
aplicadas pelos Tribunais de Contas.  A Corte de Contas do Mato Grosso do Sul já editou 
súmula nesse sentido, in verbis: 

(TCE/MS. Súmula n. 29) 

A ausência de avaliação prévia do preço de locação do imóvel 
destinado ao serviço público, visando à verificação de sua 
compatibilidade com o valor vigente no mercado, enseja a 
declaração da ilegalidade e irregularidade do contrato e 
aplicação de multa ao responsável. (grifo nosso). 

16. Assim, fora realizada avaliacão prévia do imóvel que se busca locar, 
comparando com o valor de mercado, de forma a atestar sua compatibilidade e evitar 
qualquer tipo de ilegalidade/irregularidade contratual. 

17. Noutro porte, a contratação direta impõe a observância dos princípios 
intrínsecos que orientam a atuação administrativa, pois o gestor público está obrigado a 
seguir um procedimento administrativo determinado, com intuito de assegurar a 
prevalência dos princípios jurídicos explícitos e implícitos constantes no Texto 
Constitucional. 

18. Em atinência aos princípios, extrai-se do art. 24, X, da Lei n° 8.666/93 os 
seguintes requisitos que possibilitariam a contratação direta por dispensa de licitação: 

Necessidade do imóvel para desempenho das atividades 
administrativas (Justificativa de fls. 02/03); 

Adequação de um determinado imóvel para satisfação das 
necessidades administrativas (fls. 04/12); e 

Compatibilidade do preço do aluguel com os parâmetros do 
mercado (fls. 14 e 17). 

19. Conforme item 6.4. do Projeto básico, o imóvel escolhido é o único que 
atende as necessidades da Administração, onde o TCU já se manifestou sobre o assunto 
várias vezes, in verbis: 

Utilize, ao proceder à compra ou à locação de imóvel, o art. 24, inciso X, 
da Lei 8.666/93, somente quando identificar 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. 
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Acórdão 444/2008 Plenário 

Em jurisprudência datada do segundo semestre de 2014, o TCU optou por 
permanecer com o entendimento ora firmado, o que ilustra pacificidade da temática no 
âmbito da Corte de Contas federal: 

Na aquisição de imóvel mediante dispensa de licitação (art. 24, inciso X, 
da Lei 8.666/93) faz-se necessária a conjugação de três requisitos: (i) 
comprovação de que o imóvel se destina ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administração; (ii) escolha condicionada a 
necessidades de instalação e de localização; e (iii) compatibilidade do 
preço com o valor de mercado, aferida em avaliação prévia. É 
inaplicável a contratação direta se há mais de um imóvel que atende o 
interesse da Administração. (...) Como destacado pela unidade 
instrutiva, "o próprio recorrente (...) confirma a existência de quatro 
imóveis selecionados pela Comissão 'por atenderem aos requisitos 
exigidos pelo Conselho; o que corrobora a tese exposta de que havia 
possibilidade de competição, o que torna inaplicável a contratação 
direta". (...) Nesses termos, o Colegiado, acolhendo a proposta do 
relator, negou provimento aos recursos. Acórdão 5948/2014 - 22  
Câmara, TC 000.218/2011-1 

Ademais, a pesquisa de mercado apresentou 05 (cinco) orçamentos, e o do 
prédio que se busca locar é o de menor valor, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por mês. 

Como consequência, Niebuhr (2008) aponta como alternativa a utilização da 
técnica de interpretação conforme a Constituição, para o efeito de aplicar o art. 24, X, da Lei 
n° 8.666/93 apenas nos casos em que o imóvel visado pela Administração desfrute de 
características que o singularizem. Destarte, o hermeneuta deve aplicar o dispositivo nos 
mesmos padrões de um caso de inexigibilidade. 

Ademais, consta a declaração do setor financeiro sobre a existência de 
crédito orçamentário suficiente para atender a despesa global do contrato, e, portanto, não 
vislumbra-se ilegalidade no processo. 

Verifica-se, também, que foram juntadas aos autos declarações certidão de 
registro do imóvel que se presente locar, além dos documentos pessoais do locador e do 
comprovante de endereço do respectivo imóvel. 

Já em relação à duração do contrato de locação, se transcreve com grifos o 
que assevera Maria Sylvia: 

"os contratos de direito privado celebrados pela Administração, por 
força do art 62, § 3.2, que manda aplicar aos "contratos de seguro, de 
financiamento, de locação em que o Poder Publico seja locatário, e aos 
demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de 
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direito privado, o disposto nos arts. 55 e 58 a 61, o que exclui, 
expressamente, o art. 56, pertinente à exigência de garantia, e o 
art. 57, pertinente aos prazos." (DI PIETRO. Contratos. Prazo de 
Duração. Interpretação do Artigo 57, in Temas Polêmicos Sobre 
Licitações e Contratos. 3a ed. Malheiros Editores. 1998, p. 249)" 

Assim, entendo que o presente processo administrativo está devidamente 
instruído com os documentos necessários e justificada a necessidade da presente 
contratação, que atende o interesse público invocado, uma vez que restou demonstrada a 
vantajosidade para Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

2.1. Da minuta do contrato - regularidade da instrução processual 

Analisado detidamente esta minuta, verificou-se que está de acordo com a 
norma contida na Lei Federal n° 8.666/93 e no projeto básico. 

No mais, quanto à instrução processual e os requisitos impostos pela 
legislação de regência, resta incontroverso que foram devidamente cumpridos no presente 
feito. 

III - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, OPINO pela celebracão de contrato de locacão  de 
imóvel não residencial, na modalidade dispensa de licitação, celebrado entre a Defensoria 
Pública do Estado do Piauí e o Sr. Antônio Valdecir de Castro, onde irá funcionar a Regional 
de Pedro 	nos termos do art. 24, inciso X, da Lei n°8666/93. 

Ademais, APROVO a minuta do Termo Contratual, tendo em vista que 
preenche todos os requisitos e cautelas recomendados pela Lei Federal n.2  8.666/93. 

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior. 

Teresina, 12 de março de 2020. 

Francisca ilude 	ngelista Nunes 
Defensora Pahis e Assessora Jurídica 

Matricula n9 2085089 
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FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO 

DE Fia Rubrica 
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Número krtlf-Ç 
DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ 

Despacho 

Acolho parecer jurídico n° 
053/2020 às fls. 117/123 do processo 
administrativo n° 00426/2020, na integra. 

À Coordenação de Licitações e 
Contratos para conhecimento e providencias. 

Teresina-PI, 13 de Março de 2020. 

Erisvaldo M 
Defensor Pú 

ues Dos Reis 
o Geral 

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos 64.046-020 -Teresina - Piauí 
defensorlapublica@defensoria.pi.detbr 1www.defensoria.pi.def.br1 (86) 3232-0350 
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