
Rua Nogueira Tapety, i 38» Baiiro dos Noivos,

Teresína - Pi, CEP: 64.046-020

Fones: (86) 3233-7407/3232-03S0/ 3233-6954

vwvw.deíensoria.pi.gov.br
defen5oriapublica@defensoria.pi.gov.br

DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

PARECER JURÍDICO N° 79/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01067/2017

ORIGEM: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO

LICITATÓRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A DEFENSORIA

PÚBLICA REGIONAL DE CORRENTE-PI.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO LICITAÇAO -

CONTRATO ADMINISTRATIVO E CONTRATO DA

ADMINISTRAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE

IMÓVEL PELA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNCIONAMENTO DA

DEFENSORIA PUBLICA REGIONAL DE CORRENTE - PI

INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE DIREITO PRIVADO - ART.62, §

3.°, DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEGALIDADE -

REQUISITOS ADEQUAÇAO DO IMÓVEL

MERCADO - PROPOSTA MAIS VANTAJOSA - APROVAÇÃO DA

MINUTA DO CONTRATO.

VALOR DE

1. RELATORIO

Em 06/04/2017 a Diretoria Administrativa solicitou autorização para

abertura de procedimento licitatório para locação de imóvel para sediar a

Defensoria Pública Regional de Corrente - PI, apresentando Termo de Justificativa,

fls. 02/03.
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Na Justificativa de fis. 02/03 a Diretoria Administrativa esclarece sobre a

necessidade de instalação da Defensoria Pública de Corrente próxima ao Fórum da

Comarca que fica no Bairro Nova Corrente, de forma a facilitar o acesso dos

assistidos ao Defensor Público e permitindo a utilização de prédios

problemas estruturais ou hidráulicos.

novos sem

Propostas de locação de imóveis às fis. 04/20, nos valores de R$ 700,00

(setecentos reais), referente ao imóvel localizado na Rua João Pacheco

Cavalcante, 406, Nova Corrente, Corrente - PI; no valor de R$ 750,00 (setecentos

e cinquenta reais), referente ao imóvel localizado na Rua Central, 140, Bairro

Centro, Corrente-PI e outra no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)

referente ao imóvel localizado na Rua Desembargador Amaral, 1734, Bairro

Centro, Corrente-PI.

O menor aluguel, portanto, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)

refere-se ao imóvel localizado na Rua João Pacheco Cavalcante, 406, Bairro Nova

Corrente, Corrente-PI, pertencente ao Sr. Edson Barros de Carvalho, fis. 24/27.

Às fis. 23 consta informação do Setor de Orçamento e Planejamento

informando da existência de dotação orçamentária para locação de imóvel

residencial em Corrente - PI para funcionamento da Defensoria Pública do Estado

em favor do Sr. Edson Barros de Carvalho, proprietário do imóvel localizado

Rua José Pacheco Cavalcante, 406, Nova Corrente, Corrente-PI.

nao

na

Título de propriedade do imóvel localizado na Rua José Pacheco

Cavalcante, 406, Nova Corrente, Corrente - PI, pertencente ao Sr. Edson Barros de

Carvalho às fis.24/29.
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Termo de Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para

locação de imóvel não residencial para funcionamento da Defensoria Pública de

Corrente - PI às fis. 30/32.

Minuta do Contrato às fis. 33/41.

Autos enviados à Assessoria Jurídica para análise.

É 0 relatório.

2. DA FUNDAMENTAÇAO

2.1 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - LEI N° 8.666/93

LICITAÇÃO - ART. 24, X, DA LEI N° 8.666/93 - REQUISITOS - ADEQUAÇÃO

DO IMÓVEL - VALOR DO MERCADO.

DISPENSA DE

O contrato administrativo é marcado pela presença obrigatória das

cláusulas exorbitantes, decorrentes do Princípio da Prevalência do Interesse

Público sobre o interesse privado, e que não podem ser afastadas por acordo de

vontades e, em conformidade com a Lei n° 8.666/93, art. 54, nos contratos

administrativos os preceitos de direito privado tem aplicação subsidiária.

Os contratos de direito privado da Administração são subordinados aos

preceitos do regime jurídico de direito privado, desde que sejam compatíveis com o

regime jurídico-administrativo 0  conteúdo desses pactos é disciplinado

predominantemente por normas de direito privado, com as limitações impostas

pelos princípios da Administração,devendo prevalecer o interesse público.
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O contrato de locação insere-se na segunda categoria, pois não está

submetido estritamente à Lei 8.666/93, subordinando-se a diversas regras

descritas na legislação de direito civil.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ classifica o contrato de locação

como contrato de direito privado da Administração e, conseqüentemente, está

submetido às regras de direito privado.

No PARECER/CONJUR/MTE/N° 686/2009, Processo

47682.000989/2009-308, da lavra da Advocacia Geral da União, disponível

http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/257649 há interessantes consideraç

em

ões

sobre o tema. O Parecer descreve que 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.

Assim, 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 que

não pode ser olvidado.

A Lei 8.666/93, art. 62, §3°, I, disciplina os contratos cujo conteúdo seja

regido, predominantemente, por norma de direito privado, encontra-se a locação

em que o Poder Público figure como locatário;
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“m. 62.

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

gerais, no que couber:

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

Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido,

predominantemente, por norma de direito privado..."

O Mestre MARÇAL JUSTEN FILHO ao comentar o dispositivo acima

transcrito, ensina: "A previsão do § 3° está mal colocada e melhor ficaria em um

dispositivo específico, pois não tem relação com  o restante do artigo. AH fica

determinado que o regime de direito público aplica-se 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

contratos, 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 se atribui uma relevância mais destacada ao interesse

titularizado por uma das partes".

Cumpre verificar 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 REALIZADOS

PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AGENTE PÚBLICO.

VIOLAÇAO DOS VIOLAÇAO DOS DEVERES DE MORALIDADE E

IMPESSOALIDADE. NÃO COMPROVADOS. DANO EFETIVO. AUSÊNCIA.

REEXAME DE MA TÉRIA FÁ TICO-PROBA TÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II. DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
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1. A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das

finalidades precipuas da administração, cujas necessidades de instalação

e localização condicionem a sua escolha, desde aue o preço seia

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)’’{gntos nossos)

Sobre o tema, leciona Diogo de Figueiredo Moreira Neto:

“O que se prevê é que a Administração tome em locação bens privados,

móveis ou imóveis de que necessite para suas atividades, justificado o

interesse público específico, como requisito de validade do contrato.

Não obstante ter sido arrolado pelo legislador federal como “contrato

administrativo” (art. 1.° da Lei citada), trata-se de um contrato da

administração, regido predominantemente por normas de direito privado,

tanto quanto o são outros tipos de contratos celebrados pela

Administração, como o de seguro e o de financiamento, embora

mencionados no mesmo diploma (art. 62, § 3.°, I, da Lei citada).

Aplicam-se, porém, as normas gerais que disponham sobre Direito Financeiro

mesmo que não tenham sido explicitadas

instrumentalmente as prerrogativas indisponíveis da Administração de dicção e

defesa do interesse público especifico a ela cometido.

Inversamente, se a Administração transfere em locação um bem público, o

regime contratual será público e, na ausência de norma geral nacional sobre o

instituto da concessão de bens públicos, seu conteúdo poderá ser objeto de

disciplina pelos próprios entes políticos titulares do domínio (art. 18 da CF).

Com efeito, se a Administração recebe em locação determinado bem móvel ou

imóvel, “nem por isso este bem se torna de imediato interesse público, como

ocorreria, por exemplo, se fosse declarado de utilidade pública para fins de

(art. 55 da Lei citada)
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expropriaçâo; o interesse público é, portanto, apenas mediato, pois, com sua

utilização, a Administração passará a ter, hipoteticamente, condições de

atender, então sim, de modo imediato, alguma finalidade específica que a lei

lhe cometa. Este contrato, por não visar a um objeto de interesse público

imediato, terá plena validade, venha ou não a ser efetivamente atendido

qualquer interesse que a Administração alegadamente pudesse ter tido em

mira ao ceiebrá-lo, salvo se tal identificação constar expressamente do

contrato.” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Trecho de; Parte Especial.

“Curso de Direito Administrativo.” iBooks).

Quanto à duração do contrato de locação, assim se manifesta Maria

Sylvia que "os contratos de direito privado celebrados pela Administração, por força

do art. 62, § 3°, que manda aplicar aos "contratos de seguro, de financiamento, de

locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja

regido, predominantemente, por norma de 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, 0 art. 57, da Lei n° 8.666/93 não se aplica aos contratos de

direito privado celebrados pela Administração, por força do art. 62, § 3.°, que

manda aplicar aos contratos de locação em que o Poder Público seja locatário o

disposto nos arts. 55 e 58 a 61, no que diz respeito aos prazos.

Não estando a duração do contrato de locação submetida às

restrições do art. 57, da Lei n° 8.666/93, a prorrogação pode ser efetivada,

desde que o seja por termo aditivo até expirar o período inicial de cinco anos,
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posteriormente, conciliando-se a legislação privada com a limitação imposta à

Administração, sugere-se a assinatura de novo contrato.

No caso do presente Processo Administrativo a Administração pode

decidir pela contratação, isto porque o imóvel cuja proposta é a mais vantajosa,

apresentada pela Sra. Maria Lídia dos Santos Carvalho, procuradora do Sr.

Edson Barros de Carvalho, fls.28, é o mais adequado ao funcionamento da

Defensoria Pública Regional de Corrente-PI.

Justifica-se a contratação, satisfazendo-se os Princípios da Supremacia

e da Indisponibilidade do Interesse Público, pela necessidade de continuidade do

serviço público na Comarca de Corrente em instalações adequadas,

proporcionando condições de trabalho e atendimento, sendo positiva para a

instituição, já que satisfaz os interesses da DPE/PI, dentre os imóveis com

propostas nos autos do processo.

Quanto ao valor do aluguel, R$ 700,00 (setecentos reais), o interesse

público não restará prejudicado, pois é o valor compatível com o valor de mercado,

conforme avaliações realizadas, documentos de fis.04/20, e considerando as

propostas apresentadas, conjugando com o atendimento pleno das necessidades

da instituição e nos exatos termos do art. 24, X, da Lei n° 8.666/93, o único imóvel

que atualmente atende ás necessidades da administração, conforme

justificativa apresentada, è o de propriedade do Sr. Edson Barros de Carvalho, pela

estrutura física e localização.
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3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer impedimento legal para a

contratação com o Sr. Edson Barros de Carvalho, representado pela Sra. Maria

Lídia dos Santos Carvalho, conforme documento procuratório de fis. 28, para

locação não residencial do imóvel localizado na Rua João Pacheco Cavalcante,

406, Bairro Nova Corrente, Corrente - PI, indispensável ao funcionamento da

Defensoria Pública de Corrente - PI. com dispensa de licitação, art. 24,X, Lei n°

8.666/93, pelos motivos constantes da análise, pelo prazo de 12 meses, admitida

prorrogação, nos termos do art. 62, § 3.° c/c os arts. 55 e 58 a 61, da Lei n°

8.666/93, motivo pelo qual OPINAMOS pela contratação, verificada nos autos a

disponibilidade financeira e orçamentária.

RECOMENDA-SE incluir a matrícula do imóvel objeto do contrato

na Cláusula Primeira, bem como prever na Cláusula Onze - Da Dotação

Orçamentária o número do empenho do Contrato, atendendo-se ao disposto

na Lei n° 4.320, aprovando-se os demais termos da minuta do Contrato de fis.

33/41.

É 0 parecer, salvo melhor juízo.

Teresina (PI), 04 de maio de 2017.

Viviane Pinheiro Pires Setúbal

Defensora Pública

Assessora Jurídica do Gabinete da DPGPI
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DESPACHO

Acolho 0 parecer jurídico de n° 079/2017

de fis. 43/51 na integra.

À Coordenação de Licitação para

conhecimento e providências.

Teresina, 04 de maio de 2017

Francisca Hilddh Leal Evangelista Nunes

Defenira Pública Geral
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