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PROCESSO If" 0368.358 /2022
DISPENSA DE LIcrrAçÃo No 01612ü22

PAREcER.runÍprco
ÀssuNTo: r,oceçÃo pp ruóvor, sar,Áo coMERcIÁL LocAlrzaDo xa nua sÃo

JosÉ, s/N, cEIrrRo, IfEsrE uutucÍrto, DEsrrItADo Às rrsrar,açÕos
E FT'ITCIOI{AMEITTO DE PROGRÂMAS OU ATIVIDÀDES DA SECRBDARIA

MIrrÍIctpAL oe eouceçÃo, EM colyFoRlutDADE coM EspFctFÍcA-

çÕF^§Ane:res.

A pRoct RADonu .ruúolcA Do tuuurcÍpro DE sucuplRa oo nracuÃo -

MARANHÃO, por seu Órgáo de Execuçáo, instada a se manifestar nos âutos supra epi-

grafado, vem, respeitosamente, a V. S.". emitir o presente PARBCER na forma como a-

baixo segue.

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

Locaçáo de Imóvel Salão Comercial Localizado na Rua Grande, s/n, Centro, Neste Muni-

cípio, Destinado às Instalações de Programas ou Aüvidades da Secretaria Municipal de

Educaçáo, tudo isso em conformidade com o art. 38, inc. VI, da Lei 8.666/93.

Inegável, pois, a necessidade da locaçáo imobiliária, r.r:ra vez que a necessidade de

um local para funcionâmento de atividades administrativas do Executivo Municipal é

premente.

Nessa esteira, a previsáo legal que dispõe acerca das locações de imóveis pela Ad-

ministraçáo Pública encontra suporte legal no aÍt. 24,Inciso X, da l,ei n" 8.666/93, se-

náo vejamos:

'^ta.24 - É dtrpetrrável a licitaçáoi
(...t
X - para a cioírpra ou locação de iEôvel dertlúado ao atendltBeEto das llaElida-
der precípuas da adnlnirtração, cujaa qccerlidade. de hsttlrt'ao G locallraçáo
coqdicioEeE a 3us e3colha, de3de que o pÍeço 3eja coapatível corq o valor de
t[eÍcado, reguldo qvallaçâo prêvla.o

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

Administração Pública se encontra elencada nas hipóteses de Contratos Administrativos,

os quais dispensam a realizaçáo de licitaçáo pública.
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A hipótese Dispensa de Licitaçáo, na liçáo de MARCELO ALEXANDRINO & VICEN-

TE PAULOI, é assim definida:

"Há dlspeasa de licitação qualdo erta é pogível, ou reja, há poúrlbilldsde de
colrpêtiçeo, Eas a lel dllpellra ou perraite quc reja dltpearada a licitaçáo."

Nessa esteira, quando a lei, diretamente, dispensâ â licitaçáo, temos o que â dou-

trina convencionou chamar de licitaçáo dispensada, ou seja, náo haverá licitaçáo, por-

que a própria lei dispensou.

O presente caso se adequa, perfeitamente, à previsáo legal, vez que tem como objeto

a locaçáo de imóvel para funcionamento de atividades administrativas do Executivo Mu-

nicipal, precisamente, as instalações e funcionamento de Programas ou Atiüdades da

Secretaria Municipal de Educaçáo, como bem delineado na justiÍicativa constante na

Especificaçâo do Imóvel, anexo aos presentes autos.

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

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

dade de l,ocação de Imóvel por intermédio do Ente Público, os quais o próprio aÍt.24,
inciso X, dal*i 8.666/93, define-os claramente, como sendo: al destlnado do atendl'

melato das finalldades precípuas da Admínístraçaa, bl ct$as necessídades de ins-

ta,la'çAo e loco'llza'çao cora;dlcloftem a sua escolhq cld.esde que o Preço seJd compd'

üvel com o ua'lor d.e mercadoi dll segundo olLulla'çao prét la..

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

de 7 de fevereiro de 1991, vejamos: " contratação precedída de consulta fonnal, do

ótgão otr entldade íntetessdd.d, em que seja atestada a ínexlstÉ.ncla ou lndisponl-

bilidqde de lmôoel adeguad,o.."

;x;
tr

Em atendlmento aos dlsoos tlvos suora. foi aoresentadoI uerimento do ór-

geo interessado. na forma legal, atestando a destinação imobiliária para a Ílnallda-

de orecípua da admlnlst racão. declarando a necessldade da locacão. bem como. in-

formando alnda. a lndlsoonlbllidade momentânea do imôvel com as características

que Dossam atender ao olelto. Dertencênte ao oatrimônio do ente munlcloal.

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

tDlrôlto AdatnLtr.tlvo Dêacotttlücado. 21" ed. Rio de Janeiro: Forense; Sáo Paulo: Método- 2013, p. 661
2Hely topes MeiÍelles. Llcitsçâo € contlato adúlal.trettuo. 12. ed. Sáo Paulo: Malheiros, 1999.
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"a dirpeEr. se ba.s€la ao fato de que at caracteríttlcar de localização, dlmea3êo,
ediÍicaçÃo c dertinaçáo do tsôvcl reria.n, de tal forlaa, erpecílicar, quo aáo ha-
veÍia outÍr ercolha.."

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

materializará a contrataçáo, documentos que comprovem a que o imôvel contratado sa-

tisfaz o interesse público, repudiando escolhas merarnente subjetivas.

Corroborando esse aspecto, e p€rra referendar o contrato de locaçáo de imóvel pela

Administraçáo Pública, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa

de licitaçáo, sob pena de responsabilizaçâo do agente político.

Vejamos o julgado abaixo:

"AçÃo cryIL PÚBLICÂ - IEprobid.dê AdEtaLtÍ.tlva - Locação dê lúóvêl coE
dispeara de licitação - Artigos 24 e 25 d,a Lei s' a.666/93 - Contrataçáo dilet8
3cD qualqueÍ futrdÂrle8taçáo - Iuóvel locado iEadequado à rua dettlttsÉo -
PeíEaaeceu reE utilizaçeo pelo prazo de I a8o - Lesão ao eúdo - Rerponaabill-
dade pesoal do agcate polítlco - Recuno lráo pÍoddoa.'

3JUSTEN FlLHo, Ma.rça.I. coúrontórlor à Lêt rte LictteÉôr ê ColtÍÀtos Ádmhbtratlvo!, 8. ed. sâo Paulo. 2ool
tJ/SP. Apelação C:.yel n. A2O.2O7.512-OO - Comarca de Maríli4.
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MARÇAL JUSTEN FILHO3, nessa mesma linha acrescenta:

'Qualdo . Adíclat traçõo precl'a de un fusóvol et[ locallzsçáo erpeclal, para
u![a de3ti[açáo particulaÍ, Elttglda deverá rer a coepetição ertÍe or parttcule-
rer, E:reuplo clero de ponderaçáo de ilteÍerler, T.Eslha a potttbtltdsde de t
dbtlentaÍ o ceÉaae qu€ há autolea que defeldeE, iqclu.lvê, que o pre:etrtc ca-
.o ê de ltlvlolabllldade de coEpêtlçáo. Corto tê trqdgtbllló.dê fo.te."

Noutro giro, o contrato de locaçáo em que ligure como locatário o ente Administrati-

vo encontra regulamentâçáo legal no art. 62, § 3', inc. I, da l*i 8.666193, o qual remete

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

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

(ki do Inquilinato).

Assim, baseado nos dispositivos citados, o referido contrato deverá conter: alo con-

teúdo míúmo definldo no art- 55, que trata das clâusulas obrlgatôrias P.rra os

colntrc:tos admlnlstrdtluos; blas cláusulas exorbltantes do ant 58 que lrão carac-

terlzdr os contratos adm;lnístratlaos por conterirem à Admlnístraçõo posíção de

suprema,cla em rela,çô:o ao contratado; cla formauzaçAo e eficôcla dos contratos

c,dmlÍÃ:lstrg:tlaos, contorrne c'sseueníI o arA. 67.

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

materializará a contrataçáo, documentos que comprovem â que o contratado sâtisfaz o

interesse público, repudiando escolhas meramente subjetivas.
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Corroborando esse aspecto, e para referendar arespectiva contrataçáo pela Admi-

nistraçáo Pública, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa de

licitaçáo, sob pena de responsabílizaçãto do agente político, o que no presente caso ocor-

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

de Educaçáo.

Nouúo giro, o contrato,nos moldes constantes do presente processo de dispensade

licitaçáo, o ente Administrativo, encontra regulamentaçáo legal no art. 62, da lri
8.666193, o qual faculta a Administraçáo Pública a substituiçáo do Contrato por outros

instrumentos legais hábeis para tanto, remetendo a aplicaçáo, no que couber, do dispos-

to no art. 55do mesmo diploma legal, senáo vejamos:

4A11,.62. O l!útrutEcnto de coatrato ê obrlgatórto nor c!to. de concorÍêqcla e
de toaada. de prÉço., beE coBo lar dirpeE ar e trexiglbilldados cuJor preçor er-
tcjan conpreendldor rror lloltes destâ! düa! uodalldadet de Ucltaçáo, e faqul-
tatlvo rror desair eo que a Adalailtnção pudeÍ rubrtituí-lo por outrot httru-
tDentor hábeb, tair coEo caÍta-cg[trato, qota de etoperho de detpeta, autoaiza-
çÃo dê coEpra ou ordeto de eaecuçeo de serviço.
(...t
g 2e Err "ccrta coutrsto", *rqota de e8ltêlho de dest)eta", "autorização de coE-
pran, "ordeo de execuçáo de r€rviço" ou outr6 i!.truEeÀtot hábelr apllea-re, ao
que coubes, o dirporto tro aÍt. 55 deltE Lôi,"

Retornando as liçôes do professor Hely Lopes Meirelless, o grande doutrinador le-

ciona que o contrato de locaçâo firmado pelo poder Público é denominado como contrato

semipúblico, observe:

'cootrato 3eEipúblico é o llrEado entre a AdlBialrtraçío e o patticular, peiloa
frlica ou Jurídica, coE pÍÊdoEi!â.acla de trortra! peÍtiaeltêr do DiÍeito Privado'
tra.3 cotlr fornalldader prevlrtaa pâra qiu3te! adElnlrtratlvot e relatlva rupre-
Eacia do PodeÍ Público.'

Importa frisar a lndlsoensabllldade da avalla orêvla como reoulslto da dls-

pensa de llcltação, por intermédio do contrato de locaçáo de imóvel pela Administração

Pública. Segue a decisáo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul:

"...a au!êEcia de avaliação pr6via do preço de locaçÂo do irDóvel dêttiaado ao
3eÍ?iço público, viraado à verlflcaçao de lua coüpatibilldade cot! o vâlot vlgetr-
te ao rercado, ea.eJa q declarsçáo da ilegalidade e irregularidade do coatrato ê
aplicaçáo dê úulta ao respoarável," (TCE/MS. Súnula a" 29 /2OOS!

Náo obstante , caÍaclerizada situaçáo aptà a legitimar a dispensa de licitaçáo na

forma do aÍt. 24, inciso X, da l*i 8.666/93, a contrataçáo pode e deve ser realizada com

o preenchimento dos seguintes requisitos:

sHely Lopes MeiÍelles. Llcltâçio e conhÀto ealmhirtratlvo. 12. ed. Sáo Paulo: Malheiros, 1999
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a) A elaboração da avaliação prévia, certificando o valor venal de mercado do imóvel, além

do preço de mercado da locação do imóvel, a ser expedida pelo setor competente, Írâ estÍu-

tura Administrativa Municipal;

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

c) Proposta do locador;

d) Laudo de yistoria das condições do imóvel;

e) Declaração do setor fiaanceiro sobre a existência de crédito orçamentário sufrciente para

atender a despesa global do contrâto.

Além disso, deverá a minuta dacarta-contrato, consignar a vigência do contrato, o

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

Ademais, é imperioso ressaltar ainda que, náo obstante se trataÍ de situaçáo de

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

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

intermédio da apresentaçáo da certidáo de inteiro teor do imóvel, atualizada, enÍim, to-

dos os requisitos exigidos na lei para o processo de locaçáo de imóveis pelo Poder Públi-

co.

Ante o exposto, atendidas as condicões e recomendacões infra, opina-se pela possi-

bilidade jurÍdica de contrataçáo direta, por dispensa de licitaçâo, com fulcro no aÍÍ, 24,

inciso X, da Lei n" 8.666193, Íicando a decisáo de mérito acerca da conveniência, opor-

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

Por fim, ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter meramente opinaüvo, náo

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

premo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n." 24.078, rel. Ministro Carlos Vel-

loso.

E o parecer, S.M.J.

A CPL, após, ao gestor, para ratiÍicaçáo e homologaçáo.

Sucup o- de março de 2022.
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