
SUC1JPIRA
DOFü/ACI{AC,
Administrondo pôío o povo

PROCESSO N" 0354.344 I 20.22

DTSPENSA DE LICITAçÃO N" 010,6120/22

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: LOCAÇÃO DE IMóVEL SALÃO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUÂ 10 DE

NOVEMBRO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO APOIO

ADMINISTATTVO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, NA HOSPEDAGEM DE AS.

SESSORES E DEMAIS EQUIPES TÉCNICAS.

A PROCURÂDORIA JUÚDICA DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRÂ DO RIACHÀO . MA.

RANHÃO, por seu Orgáo de Execuçáo, instada a se manifestar nos autos supra epigra-

fado, vem, respeitosamente, a V. S.". emitir o presente PARECER na forma como abaixo

segue.

Trata-se de consulta solicitada a esta Assessoria Jurídica acerca de Contratação de

Locação de Imóve1 Salão Comercial Localizado na Rua 10 de Novembro, s/n, Centro, neste

Município, Destinado ao Apoio ao Executivo Municipal, na Hospedagem de Assessores e

Demais Equipes Técnicas, tudo isso em conformidade com o art. 38, inc. VI, da Lei

8.666193.

Inegável, pois, a necessidade da locação imobiliária, t)ma vez que a necessidade de

um local para apoio do Executivo Municipal em alojar Assessores e Equipes Técnicas no

exercício de suas funções no Município é premente.

Nessa esteira, a previsão legal que dispõe acerca das locações de imóveis pela Admi-

nistração Pública encontra suporte legal no art. 24,lnciso X, da Lei no 8.666/93, senáo

vejamos:

"Att.24 - É dispensável a licitaçáo:
(...)
x - paÍa a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da administraçáo, cujas necessidades de instalaçÁo e localizaçâo condi-
cionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliaçáo pÍévia."

A hipótese de locação de bem imóvel para atendimento de Íinalidades precípuas da

Administração Piblica se encontra eiencada nas hipóteses de Contratos Administrativos,

os quais dispensam a realizaçào de licitação pública.
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A hipótese Dispensa de Licitaçáo, na lição de MARCELO ALEXANDRINO & VICENTE

PAULOl, é assim deÍinida:

"Há dispensa de licitaçâo quando està é possível, ou seja, há possibilidade de com-
petiçáo, mas a lei dispensa ou permite que seja dispensada a licitação."

Nessa esteira, quando a lei, diretamente, dispensa a licitaçáo, temos o que a doutrina

convencionou chamar de licitação dispensada, ou seja, náo haverá licitação, porque a

propria lei dispensou.

O presente caso se adequa, perfeitamente, a previsão legal, vez que tem como objeto

a locação de imovel para apoio do Executivo Municipal em alojar Assessores e Equipes

Técnicas no exercício de suas funções no MunicÍpio, como bem delineado na justificativa

constante na Especificação do Imovel, anexo aos presentes autos.

Por conseguinte, deÍinido assim, o objeto da contrataçáo e reconhecendo a dispensa

de licitaçáo, importa ressaltar o preenchimento de requisitos específicos para a modali-

dade de Locaçáo de Imóvel por intermédio do Ente Publico, os quais o proprio art. 24,

inciso X, da Lei 8.666 193, define-os claramente, como sendo: al destinado ao atendi-

mento das finalidades precípuas d.a Adninistração; b) cuyl'as necessídades de ins-

talrl;çdro e localízaçAo cozr.dicíonem cr. s-ua escolhd; cldesde que o preço sejcl compq-

tíuel cotrt o aalor d.e mercado; dl segundo aualiação préuia-

Há que se acrescentar os requisitos dispostos no § 2", do art.2" do Decreto n" 30, de

7 de fevereiro de 199I, vejamos: "coÍtatra:tação precedida de consultaformal, do ôrgão

ou entidade interessado, em que seja o:testada a inexístência ou indisponibílidade

de imôuel adequado..u

Em atendimento aos dispositivos supra. foi apresentado requerimento do órgáo

interessado. na forma leeal. atestando a destinacão imobiliária nara a finalidade pre-

cíoua da administracão. declarando a da locacão. bem como. infor-

mando ainda, a nibilidade momentânea do imóvel com características que

possam atender ao pleito. pertencente ao patrimônio do ente municipal.

Nesse sentido, vejamos o que leciona o professor HELLY LOPES MEIRELLES2:

"a dispensa se baseia no fato de que as características de localização, dimensão,
edificaçáo e destinação do imóvel seriam, de tal forma, especíÍicas, que não have-
ria outra escolha.."

rDireito Administrativo Descomplicado. 21" ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método. 2013, p. 661
2He1y Lopes Meirelles. Licitação e ContÍato administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.
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Há que se ressaltar que se faz necessário constar no processo administrativo, o qual

materializaLra a contratação, documentos que comprovem a que o imóvel contratado satis-

faz o interesse publico, repudiando escolhas meramente subjetivas.

MARÇAL JUSTEN FILHO3, nessa mesma linha acrescenta:

"Quando a Administração precisa de um imóvel em localização especial, para uma
destinação particular, mitigada deverá ser a competição entre os particulares.
Exemplo claro de ponderaçáo de interesses. Tamanha a possibilidade de se dis-
pensar o certame que há autores que defendem, inclusive, que o presente caso ê
de inviolabilidade de competição. Como se inexigibilidade fosse."

Corroborando esse aspecto, e para referendar o contrato de locaçáo de imóvel pela

Administraçáo hiblica, o processo devera ser motivado, de modo a legitimar a dispensa

de licitação, sob pena de responsabilizaçáo do agente político.

Vejamos o julgado abaixo:

"AçÃO CTVIL PÚBLICA - Improbidade Administrativa - Locaçâo de imóvel com dis-
pensa de licitação - Artigos 24 e 25 da Lei n'8.666/93 - Contratação direta sem
qualquer fundamentação - Imóvel locado inadequado à sua destinação - Permane-
ceu sem utilizaçáo pelo prazo de 1 ano - Lesão ao erário - Responsabilidade pes-
soal do agente político - Recurso não providoa."

Noutro giro, o contrato de locaçáo em qr-re figure como locatario o ente Administrativo

encontra regulamentação legal no art. 62,§ 3", inc. I, da Lei 8.666 193, o qual remete a

aplicaçáo do disposto nos arts.55,58 a 61 do mesmo diploma legal e demais normas

gerais, além da aplicação das regras de direito privado, previstas na Lei n" 8.24511991

(Lei do Inquilinato).

Assim, baseado nos dispositivos citados, o referido contrato devera conter: al o con-

teúdo minimo detinido no art. 55, que trata das clâusulcrs obrigatôrias para os

contratos administratiaos; b) as clâusulas exorbitantes do art. 58 que irã.o ccrro,c-

tertzar os cofttrdtos administratiuos por conÍertrem à Adminístraçdo posiçAo de

supremq.cía em relo;çAo ao contratado; cl a formalízação e eficácia dos contratos

administratiuos, conÍortne q.sseaera o @r-t. 67.

Há que se ressaltar que se faz necessário constar no processo administrativo, o qual

materializara a contrataçáo, documentos qtre comprovem a que o contratado satisfaz o

interesse publico, repudiando escolhas meramente subjetivas.

3.lUstEtrt FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 8. ed. Sáo Paulo. 2001
lTJ/SP. Apelação Cível n. 82O.2O7.512-00 - Comarca de Marília.
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Corroborando esse aspecto, e para referendar a respectiva contrataçáo pela Adminis-

tração Fública, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa de licita-

çáo, sob pena de responsabilizaçáo do agente político, o que no presente caso ocorrera,

com o Requerimento, por meio de Memorando, por parte da Secretaria Municipal de Ad-

ministração Gerai.

Noutro giro, o contrato, nos moldes constantes do presente processo de dispensa de

licitaçáo, o ente Administrativo, encontra regulamentaçáo legal no art. 62, daLeí 8.6661

93, o qual faculta a Administraçáo Publica a substituiçáo do Contrato por outros instru-

mentos legais habeis para tanto, remetendo a aplicaçáo, no que couber, do disposto no

art. 55 do mesmo diploma legal, senáo vejamos:

"Art.62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de
tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos
demais em que a Administraçáo puder substituí-lo por outros instrumentos há-
beis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizaçáo de com-
pra ou ordem de execuçáo de serviço.
(...)
§ 2e Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de com-
pra", "ordem de execução de senriço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no
que couber, o disposto no art. 55 desta Lei."

Retornando as lições do professor Hely Lopes Meirelless, o grande doutrinador leciona

que o contrato de locação Íirmado pelo poder Público é denominado como contrato semi-

publico, observe:

"Contrato semipúblico é o firmado entre a Administração e o particular, pessoa
fisica ou jurídica, com predominância de normas pertinentes do Direito Privado,
mas com formalidades previstas para ajustes administrativos e relativa suprema-
cia do Poder Público."

Importa frisar a indispensabilidade da avaliaçáo prévia como requisito da dis-

pensa de licitação, por intermédio do contrato de locaçáo de imóvel pela Administraçáo

Publica. Segue a decisáo doTribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul:

"...a ausência de avaliação prévia do preço de locação do imôvel destinado ao ser-
viço público, visando à verificação de sua compatibilidade com o valor vigente no
mercado, enseja a declaraçâo da ilegalidade e irregularidade do contrato e aplica-
ção de multa ao responsável," (TCE/MS. Súmula n" 29 I 2OOS)

Não obstante, caracterrzada situaçáo apta a legitimar a dispensa de licitaçáo na forma

do art. 24, inciso X, da Lei8.666193, a contrataÇáo pode e deve ser realizada com o pre-

enchimento dos seguintes requisitos:

SHely Lopes Meirelles. Licitação e Contrato administrativo. 72. ed. Sào Paulo: Malheiros, 1999
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a) A elaboraçáo da avaliação prévia, certiÍicando o valor venal de mercado do imóvel,

além do preço de mercado da locação do imóvel, a ser expedida pelo setor competente,

na estrutura Administrativa Municipal;

b) Declaração sobre a necessidade da utíhzação do referido local;

c) Proposta do locador;

d) Laudo de vistoria das condições do imóvel;

e) Declaraçáo do setor Íinanceiro sobre a existência de crédito orçamentário suficiente

para atender a despesa global do contrato.

Além disso, devera a minuta da carta-contrato, consignar a vigência do contrato, o

valor global da contratação, bem como a unidade orçamentária e o elemento de despesa.

Ademais, é imperioso ressaltar ainda que, náo obstante se tratar de situação de dis-

pensa de licitaçáo, todas as outras condições referentes à feitura do contrato devem ser

atendidas, tais como: plena capacidade para contratar, regularidade imobiliária, por in-

termédio da apresentação da certidáo de inteiro teor do imóvel, atualízada, enfim, todos

os requisitos exigidos na lei para o processo de locaçáo de imóveis pelo Poder Publico.

Ante o exposto, atendidas as condições e recomendações infra, opina-se pela possi-

bilidade jurídica de contrataçáo direta, por dispensa de licitaçáo, com fulcro no art. 24,

inciso X, da Lei n" 8.666193, ficando a decisáo de mérito acerca da conveniência, oportu-

nidade, necessidade e viabilidade orçamentária a cargo da autoridade consulente.

Por fim, ressalte-se que o presente arrazoado tem carater meramente opinativo, não

vinculando o administrador em sua decisão, conforme entendimento exarado pelo Su-

premo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n.o 24.O78, rel. Ministro Carlos Velloso.

E o parecer, S.M.J

A CPL, após, ao gestor, para ratificaçáo e homologação.
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