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DEFEIMSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

Gabinete da Defensora Pública Geral
Assessoria Jurídica

Parecer n- 169/2017
Processo Administrativo n- 02155/2017
Interessado: Diretoria da Defensoria Pública Regional
Assunto: Locação de Imóvel não residencial destinado ao funcionamento da Defensoria
Pública de Cristino Castro-PI.
Contratantes: Defensoria Pública do Estado do Piauí e a Sra. Irene Campos Falcão.

EMENTA: CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGALIDADE DA
MINUTA.
1. 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.
2. 0 futuro contrato de locação firmado entre a DPE/PI e a
Sra. Irene Campos Falcão tem natureza de contrato de
direito privado da Administração e, consequentemente,
submetido fundamentalmente aos preceitos de direito
privado [art. 62, § 3.° I, da Lei 8.666/93].
3. 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.
4. 0 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.



5. Aos contratos de direito privado celebrados pela
Administração, por força do art. 62, § 3.9, 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.

6. 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.

7. Parecer favorável à contratação.

1-RELATÓRIO

1. A Diretoria das Defensorias Públicas Regionais solicitou autorização para

abertura de procedimento licitatório para locação de imóvel situado na Cidade de Cristino

castro - Pl, que gerou o presente processo administrativo de dispensa de licitação (fl. 01).

2. A Diretoria Administrativa em sua justificativa (fl. 15/16) foi atestada a

necessidade de contratação do referido imóvel.

3. Existe previsão orçamentária, cujo valor mensal será de R$ 800,00 (oitocentos

reais), que serão custeados segundo elemento de despesa 339036 - Fonte de Recurso 100.

4. Os autos do Processo foram enviados para a Assessoria Jurídica da Defensora

Geral, para emissão de parecer sobre a possibilidade jurídica do pedido e a legalidade da

contratação.

5. Em síntese, é o relatório.

11 - DA FUNDAMENTAÇÃO

6. 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 Publica

está sempre orientada ao atendimento do interesse público.

7. Assim, a Administração sempre está subordinada ao direito público no que se

refere ao motivo, finalidade, competência, forma  e procedimento de seus contratos.
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Portanto, faz-se essencial a observância do motivo e finalidade para a locação do bem
questão.
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8. Pela justificativa, cotejando-os com as atividades diárias do membro da

Defensoria Pública, é possível compreender a VANTAJOSIDADE da locação do referido
imóvel, seja pela distância até a sede do Fórum local, como pelos demais itens exigidos pela
Administração.

9. 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

jurídico, com predominância de normas pertinentes do Direito Privado, mas com formalidades

previstos para ajustes administrativos e relativo supremacia do Poder Público".

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

inclusive, 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.

VIOLAÇÃO DOS VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MORALIDADE E
IMPESSOALIDADE. NÃO COMPROVADOS. DANO EFETIVO. AUSÊNCIA.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

VIOLAÇÃO DO ART. 535,1 e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.

1. A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das

fínaiidades 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, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,

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

11. Assim, entendo que está devidamente justificada, e atende o interesse

público invocado, restando ao gestor apenas analisar a conveniência e autorizar a

contratação.

12. Além disso, o valor proposto da locação é o menor dentro da pesquisa de

preço de mercado realizada na cidade de Cristino Castro (fls.04/06), restando evidente a

vantajosidade para esta DPE/PI.

13. Presente a declaração do setor financeiro sobre a existência de crédito

orçamentário suficiente para atender a despesa global do contrato, e, portanto, não

vislumbro ilegalidade no processo.
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14. Entendo que esses requisitos podem e devem ser perfeitamente adaptados à
realidade da DPE/PÍ, Quanto à duração do contrato de locação, assevera 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 Publico

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." [Dl PIETRO.

Contratos. Prazo de Duração. Interpretação do Artigo 57, in Temas Polêmicos Sobre

Licitações e Contratos. 3a ed. Malheiros Editores. 1998, p. 249)

15. Quanto à minuta do contrato, na CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA

PRORROGAÇÃO, importante que conste a data exata do término do contrato e não apenas

que será de 12 meses; no mais, não vislumbro ilegalidade.

III-CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, entendo ser possível a celebração de contrato de

locacão não residencial, na modalidade dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso

X, da Lei n° 8666/93, com ressalva ao tópico 15.

17. Sugere-se por oportuno, que o setor responsável desta Defensoria, nos casos

de locação de imóvel, de forma prévia e condicionante à assinatura dos respectivos

contratos, providencie LAUDO DE VISTORIA, atestando as condições e o estado de

conservação do bem que será locado.

É 0 parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 01 de setembro,de 2017.

patrigia¥/Mwte feitosa
CHE^ DE GABINETE- DPE/PI
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