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PARECER JURÍDICO N9 /2017

Processo Administrativo 01140/2017

DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO - LOCAÇÃO

DE IMÓVEL - POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

- POSSIBILIDADE LEGAL PREVISTA NO ART. 24, X, LEI N^

8.666/93

INDISPENSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO DAS

NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO -

NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL QUE

JUSTIFIQUE A RAZÃO DA ESCOLHA DO LOCADOR - ART.

24, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI N^ 8.666/93 -

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE

REGULARIZEM A HABILITAÇÃO DO PRETENSO LOCADOR -

REQUISITOS PREENCHIDOS.

IMÓVEL A SER LOCADO DEVE SER

l-DO RELATÓRIO

Trata-se de autos de processo administrativo, no qual a Diretoria

Administrativa desta Defensoria Pública requer a abertura de procedimento iicitatório

para locação de imóvel localizado, compatível com as necessidades e demandas da

Defensoria Pública Regional de União, sob a justificativa de que o atual prédio, onde

está situado na referida Regional, "não possui estrutura para realização de exame de

DNA e conta com apenas um banheiro, não ofertando, assim, boas condições de

trabalho para a Defensora, servidores, estagiários e assistidos".

Em ato contínuo, foram apresentadas 03 (três) propostas de locação:

a) Um imóvel urbano localizado na Rua Padre Simpliciano, S/N, Centro,

próximo ao Fórum Desembargador Pedro Conde, União-PI, sendo o valor da locação
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mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), proposta feita por MARIA DO

SOCORRO PEREIRA DE CARVALHO;

b) Um imóvel situado na Rua Sessostres Correia, S/N, Centro, União-PI,

próximo à Prefeitura, sendo o valor da locação mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos

reais), proposta feita por ANTENOR FORTES RODRIGUES NETO;

c) Um Imóvel situado naRua Sessostres Correia, S/N, Centro, União-Pl,

próximo à Prefeitura, sendo o valor da locação de R$ 1.000,00 (mil reais), proposta

feita por DUN5HEE SOARES DE CASTRO NETO BISNETO;

Após a autorização da abertura do procedimento licitatório pela Defensora

Pública Geral (fis. 10), considerando o valor das propostas supracitadas, bem como a

autorização da Lei n° 8.666/1993 que dispensa a realização de licitação para locação

de imóvel destinado ao atendimento das finalidades da Administração, a Comissão de

autos Termo de Justificativa n^ 016/2017,Licitação e Contratos apresentou nos

concluindo que o valor da locação compatível com  o mercado é de R$ 950,00

(novecentos e cinquenta reais), conforme proposta formulada pela senhora Maria do

Socorro Pereira de Carvalho.

Ato contínuo, determinou-se, nas fis. 16, a juntada dos documentos

probatórios da propriedade do imóvel a ser locado.

Contudo,

esclarecendo que o imóvel pertencente ao senhor Dunshee Soares de Castro Neto

Bisneto é o que melhor satisfaz as necessidades da Defensoria Pública, embora o valor

seja "discretamente" superior ao mais barato, juntou-se aos autos a certidão de

Registro do Imóvel referente ao imóvel situado na Rua Sessostres Correia, S/N, Centro,

União-PI, próximo à Prefeitura, cujo valor da locação é de R$ 1.000,00 (mil reais).

Consta, nos autos, memorando da Coordenação de Finanças desta

Defensoria Pública (memorando n° 238/2017), informando que há disponibilidade

orçamentária para a contratação de locação de imóvel não residencial para

funcionamento da Sede Institucional da Unidade Regional de União-Pl.

Por fim, encaminharam-se os autos à Assessoria Jurídica do Gabinete da

Defensora Pública Geral para análise jurídica da minuta do contrato de locação.

É 0 relatório.

com

devido à informação prestada pela Diretoria Regional,
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II - DA FUNDAMENTACAO

A dispensa de licitação se caracteriza pela circunstância de que, pela

particularidade do caso, a Administração Pública pode contratar diretamente com o
vendedor, prestador de serviço ou locador, sem a obrigação de realizar o

procedimento licitatório previamente.

Nesse sentido, conforme o art. 24, X da Lei 8.666/1993, quando a

Administração Pública pretende adquirir ou alugar imóvel destinado a atender suas

finalidades precípuas, pode dispensar licitação e contratar diretamente com o
vendedor ou locador.

Art. 24. É dispensável a licitação:

X - para a compra ou locação de imóvel destinado aoatendimento das
finalidadesprecípuas da administraçãocujas necessidades de instalação e
localização condicionema sua escolha desde que o preço seja compatível
com ovalor de mercado segundo avaliação prévia.

Assim, nos termos do inciso X do art 24 da Lei n^ 8.666, de 1993, a

locação de imóvel pela Administração Pública poderá ser realizada por DISPENSA de

licitação desde que (a) as características do imóvel atendam às finalidades precípuas
da Administração Pública: e (b) que o preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia.

Entretanto, em observância ao princípio da motivação dos atos

administrativos, o Estatuto exige que os casos de dispensa de licitação previstos no art.

24, III e seguintes da Lei 8.666/1993 sejam expressamente justificados.

Dessa forma, como explica José dos Santos Carvalho Filho, "esse tipo de

ajuste não é totalmente livre". Afinal, o Estatuto exige que o imóvel a ser adquirido ou
alugado seja realmente indispensável à Administração, em razão das necessidades de
instalação e localização. Segundo o ilustre administrativista, a dispensa de licitação é
razoável nas situações em que, apesar de haver outras ofertas, apenas um imóvel
atende realmente aos anseios administrativos. Por outro lado, destaca o autor, “deve a

Administração providenciar a avaliação prévia do imóvel, pois que não será legitimo o

ajuste se o preço da compra ou do aluguel for incompatível com as condições normais
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de mercado". {FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27^

edição, São Paulo: Atlas, 2014, p. 263)

Com efeito, a Lei de Licitação exige a motivação da escolha do bem que será

comprado ou locado pela Administração Pública, no caso de dispensa de licitação,

permitindo, assim, a verificação da legalidade do ajuste. Afinal, segundo Hely Lopes

Meirelles, embora o contrato de locação firmado com a Administração Pública tenha

semi público", certas formalidades e prerrogativas devem ser

observadas, a fim de que o interesse público seja respeitado.

Nesse aspecto, o art 62 § 3^, i, da Lei 8666, de 1993 preceitua:

Art. 62, § 3 2 - 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.

natureza de

Desse modo, percebe-se 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, em que o interesse público primário deve

ser assegurado.

No caso dos autos, pleiteia-se a mudança da sede institucional da

Defensoria Pública Regional de União para local com estrutura suficiente para

acomodar a Defensora Pública, colaboradores e estagiários lotados na referida

Regional, otimizando, assim, o atendimento aos assistidos pela Instituição.

Nesse aspecto, segundo memorando encaminhado pela Defensora Pública

lotada na referida Regional, o imóvel apresentado como proposta de locação pelo

senhor DUNSHEE SOARES DE CASTRO BISNETO atende às necessidades estruturais da

Instituição, bem como o valor da locação sugerido, a saber, R$ 1.000,00 fmíl reais),

atende aos valores de mercado.

Contudo, nos termos do art. 24, X da Lei 8.666/1993, para justificar a

dispensa de licitação não basta que o valor da locação do imóvel seja compatível com

o mercado. Isso porque, a escolha do imóvel também está condicionada ao
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atendimento das finalidades precípuas da Administração, ou seja, ao atendimento das

necessidades de instalaçãoe a localização do imóvel.

No caso de dispensa de licitação, a jurisprudência do Tribunal de

Contas da União quanto à observância da instrução do procedimento acerca da

locação de bens imóveis de terceiros a órgão da Administração Pública, destaca que

deve ser observado o seguinte procedimento:

a) declaração sobre a necessidade de prestar serviço público no

respectivo local;

b) declaração preliminar do Departamento do Patrimônio que 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 ou

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;

existência de créditof) declaração do setor financeiro sobre a

orçamentário suficiente para atender a despesa global do contrato; e

g) parecer do setor jurídico sobre a juridicidade  e legalidade do

processo, caracterizando as razões da dispensa da licitação.(Tribunal de Contas da

união. Processo n^ TC 625,962/96-5. decisão n^ 503/1996 - Plenário Rei. Ministro

Humberto Souto)

No caso dos autos, consta requerimento da Diretoria Administrativa

desta Instituição, a qual o Setor de Patrimônio é subordinado, solicitando a abertura

de procedimento licitatório para locação de imóvel, tendo em vista que, a atual sede

não possui estrutura para realização de exame de DNA e conta com apenas

banheiro, não ofertando, assim, boas condições de trabalho para a Defensora,

servidores, estagiários e assistidos.

Constatou-se, portanto, que se pretende exercer no imóvel, atividade

de interesse público, bem como que a Instituição não possui imóvel próprio para

atender a demanda em questão.

um
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Por outro lado, constam nos autos três propostas de orçamentos de
locação, sendo que o valor da locação do imóvel escolhido corresponde ao valor do

mercado, cuia estrutura e localização justificam sua escolha em detrimento daquele

que possui o valor do aluguel mais baixo.

Ademais, nos termos do art. 27 a 31 da Lei ns 8.666/1993, os requisitos

legais de habilitação acerca da apresentação de documentos pessoais do locador e de
certidão de Registro de Imóvel comprovando a titularidade da propriedade do bem,

assim como que o referido imóvel é livre de ônus reais, legais e convencionais, foram

cumpridos pela parte interessada.

Por fim, analisando a minuta do contrato de locação juntado aos autos,

verificou-se que foram atendidos os requisitos jurídicos - formais exigidos pela

legislação aplicável à espécie, motivo pelo qual se sugere que seja aprovada.

III-DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita a presente análise aos aspectos jurídico-formais,

considerando que o caso em apreço se ajusta à previsão do Estatuto quanto

possibilidade de dispensa de licitação, opina-se pelo prosseguimento do feito, com a
formalização do contrato de locação, nos termos da minuta juntada nos autos.

Observou-se, por fim, que o nome do LOCADOR constante na minuta

de fis. 24/32 se encontra incorreto, devendo, neste ponto, ser corrigido.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Teresina (PI), 22 de maio de 2017.

^ CJ I -
JOÃO CASTELO ^ANCO DE VASCONCELOS NETO

Defensor P iblico e Assessor Jurídico do

Gabinete da Defensoria Pública Geral
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DESPACHO

Acolho no parecer jurídico de n° 094/2017
de fis. 34/39, na integra.

A  Coordenação
conhecimento e providencias.

de Licitação para

Teresina-PI, 24 de maio de 2017.

T)

Francisca HiÍ3ê^ Evangelista Nunes
Defensofa Pública Geral
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