
 
 

TERMO DE JUSTIFICATIVA 010/2021- CLC DPE-PI 

Processo SEI nº: 00303.000837/2021-87 

Objeto: Contratação para Locação de Imóvel situado no perímetro urbano do Município de 

Simões-PI. 

Possibilidade Legal: Dispensa de Licitação nº 007/2021, Art. 24, X, Lei 8.666/93. 

 

 

I – Do Fato: 

   

 Trata-se o presente processo da contratação de locação de imóvel situado no perímetro 

urbano do Município de Simões-PI –localizado na Rua Antônio Lopes, nº 337, bairro Centro, para 

abrigar as instalações da Defensoria Pública Regional de Simões, conforme as especificações e 

demais elementos constantes no Termo de Referência. Conforme memorando n.º 043/2021, 

expedido em 05 de maio de 2021 (doc 1533603), a Diretoria Administrativa solicitou locação de 

do imóvel não residencial par a sediar a Defensoria Pública do Estado na cidade de Simões/PI. 

 A Diretoria Administrativa em Justificativa (doc 1533610) afirma que na cidade de 

Simões/PI não conta com outro prédio com as mesmas características de localização (notadamente 

distância para o Fórum), estrutura, divisão interna, segurança, conservação e adequação, não 

havendo, portanto, pesquisa de mercado. Desse modo, o valor da proposta apresentada pela 

proprietária demonstra ser compatível com o preço praticado no mercado e constitui vantajosidade 

para a Administração Pública.  

Assim, não foram anexados os três orçamentos ao processo, sendo juntadas:  

a) a proposta apresentada pela proprietária ANNA MARIA DE CARVALHO MATOS 

REIS (doc 1533616), que possui as informações a respeito do valor mensal do aluguel, 

bem como o valor total para o período de 12 (doze) meses; 

b) Declaração da Defensora Pública de 1ª Categoria do Estado do Piauí, com titularidade 

em Jaicós –PI e em substituição em Simões-PI, informando não ter localizado na cidade 

de Simões –PI outro imóvel com as mesmas características do que sedia atualmente a 

Defensoria Regional de Simões. (doc 1533613).  

Pelo exposto, conforme Diretoria Administrativa, a proprietária ANNA MARIA DE 

CARVALHO MATOS REIS apresentou a melhor proposta de aluguel, no valor de R$ 610,00 



 
(seiscentos e dez reais) mensais, considerando não haver outro imóvel/terreno para atender as 

necessidades d Instituição na cidade de Simões/PI. 

É o Relatório. 

 

II – Justificativa 

 
Diante da necessidade de locação de imóvel situado no perímetro urbano do Município de 

Simões-PI –localizado na Rua Antônio Lopes, nº 337, bairro Centro – para abrigar as instalações da 

Defensoria Pública Regional de Simões, é que a CLC (Coordenação de Licitação e Contratos), munida 

das faculdades postas à disposição do gestor público pela Lei nº 8.666/93, art.24, inciso X, vem instruir 

esta peça justificativa. 

A Administração Pública é regida por princípios e regras, os quais devem ser fielmente 

cumpridos, sendo permitido à administração atuar apenas no que a lei permite. São princípios que devem 

ser observados: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos princípios 

supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público.  

Nesse contexto, a Defensoria Pública do Estado surge como instituição pública autônoma 

que deve observância a todos esses princípios. Possui autonomia funcional, administrativa e financeira, 

e representa o compromisso do Constituinte de permitir que todos, inclusive os mais pobres, tenham 

acesso à justiça. 

Nos últimos anos, com o aumento da procura pelos serviços desenvolvidos pela Instituição 

aliado ao aumento de demandas judiciais em que a atuação do Defensor Público é imprescindível, 

Núcleos da Defensoria foram criados, especialmente em cidades do Interior do Estado, tornando mais 

acessível o atendimento daqueles que vivem em situação precária e necessitam de orientação jurídica.  

É clara a necessidade de infraestrutura adequada para que a Instituição possa realizar suas 

atribuições, o que abrange, além do espaço físico, a parte de mobiliário, equipamentos de informática, 

material de expediente etc. 

Desse modo, acerca da locação do imóvel, importante destacar que a Defensoria Pública 

não possui imóvel próprio na cidade, sendo a locação de um não residencial, para a instalação da sua 

estrutura, a única forma de os Defensores Públicos e seus colaboradores continuarem desenvolvendo 

suas atividades funcionais. 



 
Levando-se em conta o valor do aluguel compatível com os aplicados no mercado, estando 

em consonância com o princípio da economicidade, visto que, como já relatado, o imóvel será locado 

por um valor mensal de R$ 610,00 (seiscentos reais) mensais.  

Ademais, como princípio baluarte da Administração Pública, a Defensoria Pública do 

Estado do Piauí está constantemente engajada no intuito de atingir o interesse público, o qual engloba 

todas as vantagens já supracitadas no parágrafo anterior. 

Assim, o gestor deste Órgão, fazendo uso da faculdade posta na lei de licitações públicas, 

(Lei nº 8.666/93), dispensa art.24, inciso X, locará o imóvel que pertence a proprietária ANNA MARIA 

DE CARVALHO REIS MATOS, firmando contrato, totalmente embasado e munido da proteção legal, 

conforme princípio da legalidade do Direito Administrativo. 

Analisando-se ao que já foi explanado, observa-se que estão presentes requisitos de 

dispensa de licitação, na forma do inciso X do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, verbis: 

                                                   

                               "Art. 24. É dispensável a licitação: 

(............) 

X – para 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.” 

(grifo nosso) 

A permissão para a contratação direta refere-se a imóvel destinado ao atendimento das 

finalidades precípuas da Administração. De acordo com Hely Lopes Meirelles, a dispensa se baseia no 

fato de que as características de localização, dimensão, edificação e destinação do imóvel seriam, de tal 

forma, específicas, que não haveria outra escolha. Acrescentam Rigolin e Bottino que antes de promover 

a contratação direta, a Administração deverá comprovar a impossibilidade de satisfação do interesse 

público por outra via e apurar a inexistência de outro imóvel para atendê-lo.  

Deve-se, portanto, efetuar pesquisa no mercado, para verificação da inexistência de outro 

imóvel que apresente condições de atender ao interesse público. Nesse sentido, é o entendimento do 

Tribunal de Contas da União: 



 
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 

(Acórdão 444/2008 Plenário). 

Marçal Justen Filho, na mesma linha, acrescenta: 

Quando a Administração precisa de um imóvel em localização especial, 

para uma destinação peculiar, mitigada deverá ser a competição entre 

os particulares. Exemplo claro de ponderação de interesses. Tamanha a 

possibilidade de se dispensar o certame que há autores que defendem, 

inclusive, que o presente caso é de inviabilidade de competição. Como 

se inexigibilidade fosse. 

Segundo esse mesmo autor, é necessário ainda, constar no processo os documentos que 

comprovem não haver outro imóvel similar e disponível, o que foi prontamente atendido com a 

declaração da Defensora Pública informando não haver imóveis que atendam às necessidades estruturais 

da Instituição. Assim, cabe à Administração, além de diligenciar a fim de comprovar o preenchimento 

dos requisitos para contratação direta com dados concretos, selecionar a melhor proposta possível, 

repudiando escolhas meramente subjetivas.  

Nota-se a prevalência do interesse público em torno da locação pretendida, tendo em vista 

a especial conveniência e necessidade para a Administração de locação de imóvel para sediar a 

Defensoria Pública situado na cidade de Simões/PI, permitindo à Instituição desempenhar suas funções 

e deveres assegurados constitucionalmente aos assistidos. 

 

III – Conclusão 

 

Entende, pois, a Comissão de Licitação e Contratos, que fundamentados nos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, economicidade, finalidade, e, demonstrada a necessidade 

e adequação do imóvel para os fins da Administração, bem como a relação custo/benefício a justificar a 

razoabilidade do preço praticado, que não se vislumbra violação legal a locação contratual pretendida, 

seguindo-se junto Minuta do Contrato de Locação para análise da Assessoria Jurídica deste Órgão. 



 
Diante do exposto, após apreciação do Exmo. Defensor Público-Geral, se deste modo 

entender, sejam os autos devolvidos a esta Comissão, para a adoção das providências cabíveis. 

Encaminhem-se os presentes autos ao Exmo. Defensor Público-Geral, para superior 

apreciação. 

 

 

                                                                                     Teresina (PI), 13 de Maio de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Marta Lorena Monteiro Ramos 

Membro da CPL/CLC DPE-PI 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Bianca Pereira de Souza 

Coordenadora da CPL/CLC DPE-PI 
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