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DEFENSORiA PÚBLICA

OO ESTADO DO PIAUÍ

Gabinete da Defensora Pública Geral

Assessoria Jurídica

Parecer /2018

Processo n" 002443/2018

Interessado: Diretoria Administrativa

Assunto: Locação de imóvel pela DPE-PI

DIREITO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO

RESIDENCIAL. REGULARIDADE DA DISPENSA DE

LICITAÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A

EFETIVA CONTRATAÇÃO APRESENTADOS. MINUTA DO

CONTRATO DE ACORDO APROVADA.

RELATÓRIO

1. Trata-se de requerimento formulado pela Diretora Administrativa no sentido

providenciar locação de imóvel para sediar núcleo da Defensoria Pública na cidade de São João do
Piauí (fl. 01).

2. Nos autos, foram acostados:

a) Justificativa e Termo de Referência às íls. 02/09;

b) Propostas de locação e orçamentos de 03 imóveis que atendem aos fms pretendidos
pela Defensoria Pública (fls. 11/17);

c) Autorização da Defensora Geral para locação de imóvel na forma pretendida, assim

como aprovação do termo de referência respectivo (fl. 18);

d) Cópia da portaria de designação da comissão permanente de licitação desta DPE (fl
20);

e) Documentação do proprietário, seu respectivo procurador c do imóvel a ser locado,

além de certidões fiscais e de registro do bem (fls. 22/36);

f) Termo de Justificativa (fls. 37/38), acolhendo  a proposta apresentada à fls. 11/13

dos autos, no valor do aluguel de R$ 1.000,00(mil reais);
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g) Termo dc Ratificação de Dispensa de Licitação pela Defensora Pública Geral (fl
39);

h) Memorando da Coordenação de Finanças informando disponibilidade orçamentári:.

para fins da contratação pretendida, indicando ainda que a classificação da despesa
(fl.41);

i) Minuta do Contrato (fls, 42/51).

la

8. Por último, a Coordenadoria dc Licitações solicita análise e ■

juridico (fl. 53), razão pela qual esse expediente foi a esta assessoria submetido.
emissão de parecer

9. É o breve relatório.

ANÁLISE JURÍDICA

10. A Lei 8.666/93, no artigo 62, §3“, inciso 1, disciplina os contratos cujo conteúdo

seja regido, piedominantcmente, por norma dc direito privado, entre os quais se encontra a locação
em que o Poder Público figure como locatário;

Art. 62.

§ 3". Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais

gerais, no que couber:

normas

1 - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder

Público seja locatário

predominantemente, por norma de direito privado... "

n. O Prof. MARÇAL JUSTEN FÍLHO, ao comentar o §3“ acima transcrito, ensina:

A previsão do § 3° está mal colocada e melhorficaria em um dispositivo específico, pois não tem

relação com o restante do artigo. Ali fica determinado que

inclusive àqueles contratos ditos de 'privados': praticado pela Administração. A regra disciplina

a hipótese em que a Administração Pública participe dos contratos ditos de direito privado. Tais

contiatos, no direito privado, apresentam caracteres próprios e não comportam que uma das

partes exerça as prerrogativas atribuídas pelo regime de direito público, à Administração. Não
atribui uma relevância mais destacada ao interesse titularizado por uma das partes'’.

12. Nas espécies contratuais da Administração, o professor Hely Lopes Meirelles

classifica o contrato de locação celebrado pelo Poder Público como contrato semipúblico, a saber:

Conti ato semipúblico é o firmado entre a Administração e o particular, pessoa fsica ou jurídica,

com predominância de normas pertinentes do Direito Privado, mas com jbrmalidades previstas

para ajustes administrativos e relativa supremacia do Poder Público”.

e aos demais cujo conteúdo seja regido

regime de direito público aplica-se

se

13. A propósito do tema, vale destacar decisão do STJ que autoriza, inclusive

contratação direta sem licitação nas hipóteses de contrato de locação:

, a
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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 DEVERES DE MORALIDADE

E IMPESSOALIDADE. NÃO COMPROVADOS. DANO EFETIVO.

AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA 07/STJ. 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, Rei. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,

julgado em 05/06/2008, DJe 16/06/2008)

14. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4“ Região
Processo AC n'’ 950461885-5. Rel. Juiz Paulo Afonso B. Vazo D.J de 11 novo 98, p. 485, registra
que:

, no

"locação de imóvel pela Administração, conquanto regida por algumas

regras de direito público, sofre maior influência de normas de direito

privado, aplicando-se-lhe. na essência, a Lei do Inquilinato. Passível,
inclusive a denúncia vazia

15. No PARECER/CONJUR/MTE/N" 686/2009, Processo 47682.000989/2009-308,

há inclusive orientação no sentido de que, se for adotada a dispensa de licitação, devem

observados os requisitos apontados pelo Tribunal de Contas da união no Processo if TC

625,962/96-5, decisão n“ 503/1996 - Plenário, Rel. Ministro Humberto Souto, no qual destacamos,
em síntese:

ser

a) declaração sobre a necessidade de prestar serviço público

respectivo local,

b) declaração preliminar do Departamento do Patrimônio da União

não existe imóvel disponível no acervo, capaz de atender as necessidades',

c) proposta do locador;

d) prévia avaliação escrita de pelo menos 3 (três) pessoas físicas

jurídicas, regularmente habilitadas, indicando o preço médio praticado

pelo mercado imobiliário do local de situação do imóvel,

e) motivos da escolha do imóvel e da aceitação do valor proposto'.

no

que

ou
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f) declaração do setor financeiro sobre a existência de crédito

orçamentário suficiente para atender a despesa global do contrato; e

g) parecer do setor jurídico sobre a jiiridicidade e legalidade do processo,

caracterizando as razões da dispensa da licitação.

16. Feitas essas considerações sobre o contrato de locação de imóvel pela

Administração Pública, passamos à análise jurídica solicitada.

17. Da análise do feito, constata-se:

1) a existência de declaração sobre a necessidade de prestar serviço público no

respectivo local do imóvel a ser locado (Tenno de Justificativa de fls. 02/03),

destinando-se a fim precípuo da Administração, qual seja, sediar a Defensoria

Pública na cidade de São João do Piauí-PI;

2) 03 (ti'ês) orçamentos com prévia avaliação escrita, indicando o preço médio

praticado pelo mercado imobiliário do local de situação do imóvel (fls. 12/14);

3) os motivos da escolha do imóvel c da aceitação do valor proposto, todos

indicados em documento nos autos (fls. 37/38);

4) declaração do setor financeiro sobre a existência de crédito orçamentário

suficiente para atender a despesa global do contrato;

5) a regularidade do procedimento de dispensa de licitação para a locação do

imóvel em questão, verificando a presença dos documentos indispensáveis à

contratação em análise.

18. Por fim, quanto à análise jurídica da minuta de contrato de locação apresentada,

verifica-se que as cláusulas contratuais apresentadas se encontram de acordo com a legislação

pertinente, cumprindo às exigências que o caso requer.

CONCLUSÃO

19. Ante todo o exposto, OPINO no sentido de que  o procedimento de dispensa de
licitação para a locação do imóvel apontado nela Administração para sediar a Defensoria

Pública eni São João do Piauí-PI observou os preceitos legais, verificando, ainda, a presença

dos documentos indispensáveis à contratação em análise.

21. APROVO a minuta do contrato de locação apresentada nos autos.

22. É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.
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Teresina-Pl, 12/11/2018.

João Castelo Branco de Vasconcelos Neto

Defensor Público/Assessor Jurídico
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FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

NúmeroN9 de FIs Rubrica Anexos

ic£l
DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAU!

Despacho

Acolho 0 parecer da Assessoria

Jurídica n'’ 256/2018 às fl.55/59 do processo

administrativo n° 02443/2018, na integra.

À Coordenação de Licitação e

Contratos para conhecimento e providencias.

Teresina-PI, 14 de novembro de 2018.

(\ ■s/ ●

Huketh Zeal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

Francisca

Rua Jaicós n° 1435 - Bairro; Ilhotas CEP: 64.014-060 - Teresina - PI
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br | vww.defensoria.pi.def.b r | (86) 3233-3177


