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CONTRATO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE
LICITAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 1.
Contratação direta por dispensa de
licitação para locação de imóvel
destinado ao funcionamento da
Defensoria Pública Regional de Simões.
Previsão legal. Regularidade da
contratação direta in casu. Art. 24, X
da Lei nº 8.666/93. Requisitos legais
demonstrados. 2. Minuta contratual
que preenche os requisitos e cautelas
determinados pela Lei nº 8.666/93. 3.
Aprovação com ressalvas.

  
Exmo. Sr. Defensor Público Geral,

I. RELATÓRIO

1. Os autos retornaram para parecer, após atendimento das diligências solicitadas
por esta Assessoria Jurídica (Despacho 26 – Doc. SEI nº 1600227), na forma do art.
38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, objetivando a análise da legalidade de
procedimento de dispensa de licitação e da minuta do contrato correspondente, o
qual tem por objeto locação de imóvel que irá sediar a Defensoria Pública Regional
de Simões, de propriedade da Sra. Anna Maria de Carvalho Reis Matos. (doc. SEI nº
1533603).

2. Observa-se que o presente parecer deverá, portanto, ater-se a estas duas
situações: manifestação sobre a legalidade da contratação direta por dispensa de
licitação e aprovação da minuta contratual juntada aos autos.

3. Constam dentre outros, os seguintes documentos, que importam a presente
análise:

a. Solicitação da Diretoria Administrativa (doc. SEI nº 1533603);
b. Termo de Referência (doc. SEI nº 1533605);
c. Justificativa da necessidade da locação (doc. SEI nº 1533610);
d. Declaração de único imóvel que atende as necessidades da DPE (doc. SEI nº

1533613);
e. Projeto básico (doc. SEI nº 1533615);
f. Registro de imóvel, comprovante de endereço, proposta de aluguel, declaração
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de aceite, RG e dados bancários da proprietária (doc. SEI nº 1533616);
g. Autorização do Defensor Público Geral para abertura do procedimento de

dispensa de licitação e aprovação do termo de referência e projeto básico (doc.
SEI nº 1537388);

h. Declaração de existência de recursos orçamentários, que serão custeados
segundo elemento de despesa de natureza 339036, Fonte de Recurso 100,
Programa de Trabalho 35101.03.092.0016.2855 (doc. SEI nº 1542217);

i. Declaração do ordenador de despesas, para os fins dispostos no inciso II do art.
16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) (doc. SEI nº 1557169);

j. Termo de Justificativa nº 010/2021, quanto à hipótese de Dispensa de licitação
para locação do imóvel, com fulcro no Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93 (doc. SEI nº
1566268);

k. Declaração de não Inscrição CEI e Prefeitura (Doc. SEI nº 1571505);
l. Certidões Negativas Federal e Estadual (Doc. SEI nº 1571558);

m. Certidão Negativa Trabalhista (Doc. SEI nº 1571565);
n. Certidão Negativa TCU, CNJ e CEIS (Doc. SEI nº 1571659);
o. Documento Impedidos TCE (Doc. SEI nº 1571784);
p. Portaria de nomeação da Comissão Permanente de Licitação e sua publicação

no DOE (doc. SEI nº 1572718);
q. Minuta do contrato (doc. SEI nº 1574048);
r. Nova declaração de aceite da proprietária (Doc. SEI nº 1603249);
s. Avaliação prévia do preço de locação do imóvel (Doc. SEI nº 1713309);
t. Declaração da Defensora Pública de Simões/PI, informando que inexistem

outros imóveis que possam atender os interesses da DPE (doc. SEI nº 1713332).

4. Quanto à formalização do processo, percebe-se que foi devidamente autuado,
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 nº 8.666/93.

5. Em síntese, é o relatório. Passa-se a opinar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

7. 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 o ajuste, sem a observância de algumas exigências legais relativas aos atos
administrativos lato sensu, tais como a observância da competência, da finalidade
pública e da formalização prevista em lei, pois a atuação da Administração Pública
está sempre orientada ao atendimento do interesse público.

8. De tal forma, a Administração Pública sempre está subordinada ao Direito Público
no que se refere ao motivo, finalidade, competência e forma inclusive na realização
de seus contratos. Portanto, no presente caso, mostra-se essencial a perquirição do
motivo e da finalidade para a locação do bem em questão.

9. Pode-se extrair da justificativa (doc. SEI nº 1533610), que a Defensoria Pública
Regional de Simões não possui prédio próprio, além da cidade não possuir outro
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prédio com as mesmas características de localização (notadamente distância para o
Fórum), estrutura, divisão interna, segurança, conservação e adequação do imóvel
que se pretende locar, não sendo possível, portanto, a realização de pesquisa de
mercado.

10. Neste ponto, imperioso constatar que foi colacionado aos autos o projeto básico
contendo todas as especificações do imóvel, no qual irá constar 01 sala para a
Defensoria Pública de Simões-PI, 01sala de atendimento, 01 recepção, 01 copa, 01
lavabo acessível, em uma distância não superior a 500(quinhentos) metros do Fórum
(doc. SEI nº 1533615).

11. Vê-se, portanto, que o motivo e a finalidade pública do contrato que se pretende
firmar encontram-se adequadamente expostos nos presentes autos, restando
compatíveis com o interesse público.

12. Noutro porte, mesmo em caso de contratação direta, o gestor público está
obrigado a seguir procedimento administrativo determinado em lei, com intuito de
assegurar a prevalência dos princípios jurídicos explícitos e implícitos que regem
qualquer atividade administrativa.

13. A Constituição Federal, ao tempo em que estabelece o princípio licitatório, prevê
também a possibilidade de o legislador estabelecer exceções ao dever geral de
licitar:

Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.    

14. Tais exceções encontram-se especialmente dispostas pela Lei nº 8.666/93, que
traz normas gerais de licitação e contratos para a Administração Pública em todos
os seus âmbitos:

Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da Administração
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas
nesta Lei.

15. Dentre as possibilidades de contratação direta, previstas pela Lei nº 8.666/93,
têm-se as hipóteses de inexigibilidade (art. 25), as situações de licitação dispensada
(art. 17) e de licitação dispensável (art. 24). Esta última exceção legal ao dever geral
de licitar refere-se especificamente ao caso em análise.

16. A contratação direta por dispensa de licitação deve fundamentar-se em um dos
incisos do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Nestas hipóteses, o legislador faculta ao
administrador a realização da licitação, pois, apesar de haver viabilidade de
competição, a competência fica inserida no campo da discricionariedade
administrativa. Precisamente por constituírem exceção ao dever geral de licitar, a
interpretação dos dispositivos legais deve ser feita em sentido estrito.
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17. As hipóteses de licitação dispensável podem ser divididas em quatro categorias:
em razão de situações excepcionais; em razão do objeto; em razão da pessoa; em
razão do pequeno valor (DI PIETRO, Direito Administrativo, 2018, p. 484).

18. In casu, conforme Termo de Justificativa acostado aos autos (doc. SEI nº
1533610), a contratação direta por dispensa justifica-se por se tratar de locação de
imóvel único para atender as necessidades da Administração, com fulcro no inciso X
do art. 24 da Lei nº 8.666/93, abaixo transcrito:

Art. 24. É dispensável a licitação: (...)

X - para 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.

19. Extraem-se do art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, os seguintes requisitos que
possibilitam a contratação direta por dispensa de licitação (JUSTEN FILHO,
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2014, ebook, p. 431):

a)        Necessidade de imóvel para desempenho das atividades
administrativas (Justificativa - doc. SEI nº 1533610);

b)        Adequação de um determinado imóvel para satisfação das
necessidades estatais (Termo de Referência - doc. SEI nº 1533605);

c)        Compatibilidade do preço do aluguel com os parâmetros do
mercado (Avaliação prévia – doc. SEI nº 1713309).

20. Nesta esteira é o entendimento do Tribunal de Contas da União:

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 precípuas 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 – 2ª
Câmara, TC 000.218/2011-1)

21. A dispensa, nesse caso, justifica-se pelas peculiaridades do imóvel que será
adquirido ou locado pela Administração. Apenas determinado imóvel apresenta as
características necessárias para satisfação do interesse público, sendo razoável a
dispensa de licitação (OLIVEIRA, Licitações e Contratos Administrativos, 2017, ebook,
p. 43).

22. Conforme NIEBUHR (Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, 2015, ebook, p.
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290), trata-se de inciso que consigna em verdade hipótese de inexigibilidade de
licitação:

A contratação direta encontra lugar nas situações em que houver
somente um imóvel cujas características atendam aos interesses da
Administração, pelo que, a rigor jurídico, está-se diante da hipótese já
prevista no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, relativa à
inexigibilidade provocada
pela exclusividade do bem.

23. No mesmo sentido, JUSTEN FILHO (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 2014, ebook, p. 430) assevera:

A ausência de licitação na hipótese de compra ou locação de imóvel
deriva da impossibilidade de o interesse sob tutela estatal ser
satisfeito através de outro imóvel, que não aquele selecionado. As
características do imóvel (tais como localização, dimensão, edifica
ção, destinação etc.) são relevantes, de modo que a Administração
não tem outra escolha. Quando a Administração necessita de imóvel
para destinação peculiar ou com localização determinada, não se
torna possível a competição entre particulares.[...] A aquisição ou
locação de imóvel destinado a utilização específica ou em localização
determinada acarreta inviabilidade de competição.

24. No presente caso, com base nas informações constantes na Justificativa, Termo
de Referência, Projeto Básico e Termo de Justificativa nº 010/2021 (doc. SEI nº
1533610, doc. SEI nº 1533605, doc. SEI nº 1533615 e doc. SEI nº 1566268), entende-
se devidamente caracterizada a singularidade do imóvel a ser locado, em razão da
utilização pretendida pela Administração e da localização do imóvel, não havendo
outro imóvel que possa atender às necessidades administrativas desta DPE,
conforme se observa na declaração da Defensora Pública em regime de substituição
em  Simões (doc. SEI nº 1713332).

25. Quanto à compatibilidade do preço do aluguel com o praticado no mercado
NIEBUHR (Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, 2015, ebook, p. 292) aduz que:

Os demais requisitos para a dispensa de licitação do inciso X do artigo
24 da
Lei nº 8.666/93 são os seguintes: (a) o imóvel deve se destinar ao
atendimento das finalidades precípuas da Administração; (b) seja
realizada avaliação prévia; (c) e o preço seja compatível com o valor
de mercado.

[...]

Quanto aos demais requisitos, não há o que se impugnar. A
Administração, antes de comprar ou locar imóvel, deve avaliá-lo,
justamente para evitar que se pague por ele valor acima do praticado
no mercado.

26. Na lição de JUSTEN FILHO (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 2014, ebook, p. 431):

Deverá verificar-se a compatibilidade do preço exigido com aquele de
mercado. A Administração não poderá pagar preço ou aluguel
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superior ao praticado para imóveis similares.

27. A avaliação deve necessariamente anteceder a locação. A Corte de Contas do
Mato Grosso do Sul inclusive já editou súmula nesse sentido:

 Súmula º 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.  

28. Desse modo, fora realizada avaliação prévia do preço de locação do imóvel em
questão, tendo o profissional habilitado constatado a compatibilidade do preço
proposto pela locadora com o praticado no mercado, evidenciando ainda a
vantajosidade da presente locação, tendo em vista que o valor contratual ficará
abaixo do valor da avaliação, afastando-se, assim, qualquer hipótese de sobrepreço.

29. Quanto à habilitação da locadora, ressalta-se que constam nos autos as
certidões que demonstram a sua regularidade fiscal/tributária e trabalhista,
todavia, a Certidão Estadual de Situação Fiscal e Tributária (doc. SEI nº
1571558 – fls. 02), Certidão CEIS (doc. SEI nº 1571659 – fls. 01), Certidão
CNJ (doc. SEI nº 1571659 – fls. 02) e Certidão do Tribunal de Contas da
União (doc. SEI nº 1571659 – fls. 03) devem ser atualizadas, tendo em
vista que estão fora do prazo de vigência.

30. Ademais, constam nos autos declaração do setor financeiro sobre a existência
de crédito orçamentário suficiente para atender a despesa do contrato (doc. SEI nº
1542217), bem como declaração do ordenador de despesa atestando a
compatibilidade com as leis orçamentárias (doc. SEI nº 1557169), nos termos do que
dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal.

31. Consta ainda nos autos autorização do DPG para contratação em apreço e
aprovação do termo de referência e projeto básico (doc. SEI nº 1537388).

32. Em relação à duração do contrato de locação, são regidos pela Lei do Inquilinato
(Lei nº 8.245/91), pois, segundo o artigo 62, parágrafo 3º, inciso I da Lei nº 8.666/93,
são contratos de direito privado da Administração, regidos predominantemente pelo
direito privado, aplicando-se apenas supletivamente os preceitos de direito público.
Nesta esteira, quanto à regra do art. 57 da Lei nº 8.666/93, assevera DIPIETRO
(Direito Administrativo, 2018, ebook, p. 351):

E não se aplica ainda aos contratos de direito privado celebrados pela
Administração, porque o artigo 62, § 3o, ao determinar a aplicação,
aos mesmos, das normas da Lei no 8.666/93, fala expressamente nos
artigos 55 e 58 a 61, pulando, portanto, o artigo 57, pertinente ao
prazo.

33. No mesmo sentido, NIEBUHR afirma (Dispensa e inexigibilidade de licitação
pública, 2015, p. 294):

Os contratos de locação firmados pela Administração Pública não se
sujeitam às restrições temporais entabuladas no art. 57 da Lei nº
8.666/93. O inciso I do §3º do art. 62 da Lei nº 8.666/93 prescreve que
se aplica o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 da mesma Lei e demais
normas gerais, no que couber, aos contratos de seguro, de
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financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e
aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por
norma de direito privado. Ocorre que, pela natureza do contrato de
locação, a aplicação das regras do art. 57 da Lei nº 8.666/93
importaria sérios inconvenientes ao interesse público. Na verdade,
além de inconveniência, há situações em que as referidas regras são
mesmo incompatíveis com interesse público.

 34. Em julgamento de consulta formulada acerca da duração dos contratos de
locação firmados pela Administração Pública, o Tribunal de Contas da União
respondeu:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Plenária, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por
preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1º, inciso
XVII, da Lei nº 8.443/92 c/c art. 264, inciso III, do RITCU, para
responder ao consulente, relativamente aos contratos de locação de
imóveis em que a Administração Pública figura como locatária, que:
9.1.1 pelo disposto no art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, não se
aplicam as restrições constantes do art. 57 da mesma Lei; 9.1.3. a
vigência e prorrogação deve ser analisada caso a caso, sempre de
acordo com a legislação que se lhe impõe e conforme os princípios
que regem a Administração Pública, em especial quanto à verificação
da vantajosidade da proposta em confronto com outras opções, nos
termos do art. 3º da Lei nº 8.666/93” (TCU, Acórdão nº 1127/2009,
Plenário. Data de Julgamento: 27/05/2009. Relator: Benjamin Zymler).

35. Dessa forma, entende-se não haver óbice legal a que o contrato de locação
tenha duração inicial de 12 (doze) meses, conforme consta na minuta contratual
apresentada (doc. SEI nº 1574048).

DA MINUTA CONTRATUAL

36. Analisando-se a minuta contratual acostada (doc. SEI nº 1574048), verifica-se
que observa os requisitos e cautelas recomendados pela Lei nº 8.666/93,
especialmente as cláusulas necessárias (art. 55), a compatibilidade com o termo de
justificativa de dispensa de licitação, termo de referência, projeto básico e com a
proposta selecionada (art. 54, §2º), bem como os elementos formais previstos pelo
art. 61.

37. Por fim, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93, impõe-se que seja
publicado o extrato do Termo de Justificativa nº 010/2021 (doc. SEI nº 1566268),
devidamente ratificado pelo Defensor Público Geral, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos. Ressalta-se que tal publicação não afasta a
necessidade de publicação também do extrato do contrato, após a sua assinatura,
nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

III. CONCLUSÃO

38. Ante todo o exposto, OPINA-SE favoravelmente à regularidade da dispensa de
licitação para a contratação direta de locação de imóvel com a Sra. Anna Maria de
Carvalho Reis Matos, com fundamento no art. 24, incisos X da Lei nº 8.666/93,
destacando-se a necessidade de observância ao disposto nos itens 29 e 37 deste
parecer.
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39. APROVA-SE ainda a minuta contratual juntada aos autos, tendo em vista que
atende os requisitos e cautelas recomendados pela Lei nº 8.666/93.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Teresina, 16 de junho de 2021.

ANA TERESA RIBEIRO DA SILVEIRA

Defensora Pública

Assessora Jurídica - DPG

Documento assinado eletronicamente por ANA TERESA RIBEIRO DA
SILVEIRA SAMPAIO - Matr.0311375-2, Defensor Público, em
16/06/2021, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de
2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1763073 e o código CRC 1A307552.

Referência: Processo nº 00303.000837/2021-87 SEI nº 1763073
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