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PROCESSO N" 0382.372 I 2022

DTSPENSA DE LICTTAçÃO N" O2O|2O22

PARECER JUÚDICO

ASSUNTO: LOCAçÃO DE rMóVEL SALÃO COMERCTAL LOCALTZADO NA RUA rRENE

COSTA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A INSTALAçÃO

E FUNCIONAMENTO DAS ATTVIDADES DA AGED - MA.

A PROCURADORIA JUÚDICA DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RJACHÃO -

MARANHÃO, por seu Orgão de Execução, instada a se manifestar nos autos supra epi-

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

baixo segue.

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

Locaçáo de Imóvel Saláo Comercial Localizado na Rua Irene Costa, s/n, Centro, neste

Município, Destinado a Instalaçáo e Funcionamento das Atividades da AGED-MA, tudo

isso em conformidade com o art. 38, inc. VI, da Lei 8.666193.

Inegáve1, pois, a necessidade da locação imobiliária, uma vez que a necessidade de

um 1oca1 para funcionamento de atividades administrativas da Agência Estadual de De-

fesa Agropecuária do Maranháo no Município.

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

ministraçâo Pública encontra suporte legal no afi. 24,Inciso X, da Lei no 8.666/93, se-

náo vejamos:

'AÍt. 24 - É dlspensável a licitaçáol
(...1
x - paÍa a compra ou locaçáo de imóvel destinado ao atendimento da8 finalida-
des precipuas da administraçeo, cujas necessldades de instalaçáo e localização
condlcionem a aua eacolha, desde que o preço seja compatível com o valor de
mercado, segundo avaliaçáo prêvia,"

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

Administraçáo Púb1ica se encontrâ elencada nas hipóteses de Contratos Administrativos,

os quais dispensam a realizaçâo de licitação pública.

A hipótese Dispensa de Licitação, na lição de MARCELO ALEXANDRINO & VICEN-

TE PAULOl, é assim definida:

lDireito Adftinistretivo Descomplicado. 21" ed. Rio de Janeiro: Forense; Sào Paulo: Método. 2013, p. 661
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Nessa esteira, quando a lei, diretamente, dispensa a licitação, temos o que a dou-

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

que a própria 1ei dispensou.

O presente caso se adequa, perfeitamente, à previsão 1ega1, vez que tem como objeto

a locaçáo de imóve1 para instalaçáo e funcionamento das atividades administrativas da

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranháo diante da necessidade de suas

instalaçôes neste Município, como bem delineado na justificativa constante na Especifi-

caçáo do Imóvel, anexo aos presentes autos.

Por conseguinte, defrnido assim, o objeto da contrataÇão e reconhecendo a dispensa

de licitaçáo, importa ressaltar o preenchimento de requisitos específicos pâra â modali-

dade de Locação de Imóve1 por intermédio do Ente Público, os quais o próprio art.24,

inciso X, da Let 8.666193, deÍine-os claramente, como sendo: al destinado ao atendi-

mento das Jinalidades precípuas da Administraçdo; bf cu.y'as necessidades de ins-

talaçdo e localização condicionem a sua escolhai cldesde que o preço seja compa-

tioel com o oalor de mercado; dl segundo aaallação préda.

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

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

órgão ou entidade interessada, em que seja atestada a lnexlstência ou indisponi-

bilidade de imóoel adequado,,u

Em atendimento aos dispositivos supra. foi aoresentado requerimento do ôr-

gão interessado, na forma legal, atestando a destinação imobiliária Dara a finalida-

de orecíoua da administracão. declarando a necessidade da locacão. bem como. in-

formando ainda, a indisponlbllidade momentânea do imóvel com as características

oue Dossam atender ao Dleito. Dertencente 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 caracterfuticas de localizaçâo, dimensão,
edificação e destinaçâo do imôvel seÍlam, de tal forma, especíÍicas, que nâo ha-
veÍla outra escolha.."
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2Hely Lopes Meirelles. Llcltaçáo e Contrato admiuistrâtivo. 12. ed. São Pauio: Mâ-Iheiros, 1999.
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Há que se ressaltar que se faz necessário constar no processo administrativo, o qual

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

tisfaz o interesse público, repudiando escolhas meramente subjetivas.

MARÇAL JUSTEN FILHO3, nessa mesmâ linha acrescenta:

"Quando a Administraçeo preclsa de um imóvel em localização especial, para
uma destinação partiçular, mltlgada devetâ ser a competiçáo entÍe os particula-
res. Exemplo claro de potrdêÍaçáo de lnteresaes. TEmanha a possibilidade de se
dkpensar o certame que há autores que defendem, inclusive, que o presente ca-
so é de inviolabilidade de competlçáo. colllo se lnexlglbilldade fosse."

Corroborando esse aspecto, e pâra referendar o contrato de locação de imóvel pela

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

de licitação, sob pena de responsablltzaçâo do agente po1ítico.

Vej amos o julgado abaixo:

"AçÁO CIVIL PÚBLICA - Improbldade Adminiatrstiva - Locaçâo de imôvel com
dlspensa de licitaçáo - Artigos 24 e 25 de Let n" 8.666/93 - Contratação dlÍeta
sem qualquer fundamentação - Imôvel loeado inadequado à sua destinaçeo -
Permaneceu aem utilizaçâo pelo prazo de I ano - Leaão ao erâÍio - Reaponsabili-
dade pessoal do agente polítlco - RecuÍso neo providoa."

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

vo encontra regulamentação 1ega1 no aÍL. 62, § 3o, inc. I, da Lei 8.666193, o qual remete

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

gerais, além da aplicaçáo das regras de direito privado, previstas na Lei no 8.24511991

(Lei do Inquilinato).

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

teúdo mínimo deJínido no art. 55, que trata das cldusulas obrigatôrias Para os

contratos adminístratíuos; b)as cláusulas exorbitantes do art. 58 que irão carac-

terizar os contra;tos administratiüos por conÍerirem à AdminístraçAo poslção de

supremacia em rela.çAo ao contrdtddo; clrr Íortnalizaçdo e eJicácirr dos contratos

adminlstratiaos, confonne a,sseaera o art. 67.

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

materialízará a contratação, documentos que comprovem a que o contratado satisfaz o

interesse público, repudiando escolhas meramente subjetivas.

3JUSTEN FILHO, Marçal. Comêntários à Lei de Licitaçóe3 ê contÍatos AdmhistÍ8tlvos. 8. ed. São Paulo. 2o01
4TJl SP. Apelaçào Cível n. A2O.2O7.512-00 - ComaÍca de Marilia.
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Corroborando esse âspecto, 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 responsabilizaçâo do agente po1Ítico, o que no presente caso ocor-

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

de Administração Geral.

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

licitaçâo, o ente Administrativo, encontra regulamentaçáo legal no art. 62, da Let

8.666193, o qual faculta a Administraçáo Pública a substituiçáo do Contrato por outros

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

to no art. 55do mesmo diploma lega1, senáo vejamos:

"AÍt.62. O instrumento de contÍato ê obrtgatório nos casos de concorrência e
de tomada de preços, bem como nas dispengas e inexigibilidades cujos preços es-
tejam compreendidos nos limltes destas duas modalidades de licitaçáo, e facul-
tativo nos demais em que a Admlnlstraçáo puder substitui-lo poÍ outÍos instru-
mentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho dê despesa, autoriza-
ção de compra ou ordem de execuçáo de serviço.
(...)
§ 2s Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorlzaçÃo de com-
pÍa", "oÍdem de execução de serviço" ou outÍos instrumentoa hábeis apllca-se, no
que couber, o disposto no art. 55 desta Lei."

Retornando as 1ições do professor Hely Lopes Meirelless, o grande doutrinador le-

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

semipúblico, observe:
,Contrato semipúblico ê o firmado entre a Admlnlstraçâo ê o pertlculaÍ, pessoa
fisica ou Jurídlca, com pÍedomlnância de normaa pertinentea do Direito Privado,
mas com formalidades previstas para ajustes edmlnlstÍatlvos e Íelatlva suprc-
macla do Poder Públlco."

import a frisar a indispensabilidade da avaliação prévia como requisito da dis-

pensa de licitacâo , por intermédio do contrato de locação de imóvel pela Administraçáo

Púb1ica. Segue a decisáo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul:

".,.a ausência de avaliaçâo prévia do pÍeço de locaçáo do imôvel destirado ao
servlço público, visattdo à vedficaçáo de sua compatibilidade com o valor vigetr-
te no meÍcado, enseja a declaraçáo da ilegalidade e irregularidad.e do contrato e
apltcação de multa ao responsâvel," (TCE/MS. Súmula n" 29l2OO5l

Náo obstante , caÍacterizada situaçáo apta a legitimar a dispensa de licitação na

forma do arl.24, inciso X, da Lei 8.666/93, a contratação pode e deve ser realizada com

o preenchimento dos seguintes requisitos:

sHeiy Lopes Meirelles. Licltaçâo e Conttato administÍêtivo. 12. ed. Sào Paulo: Malheiros, 1999
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a) A elaboraçáo da avaliação prévia, certificando o valor venal de mercado do imóvel,

a1ém do preço de mercado da locaçáo do imóvel, a ser expedida pelo setor compe-

tente, na estrutura Administrativa Municipal;

b) Declaraçáo sobre a necessidade da utilizaçáo do referido local;

c) Proposta do locador;

d) Laudo de vistoria das condiçóes do imóvel;

e) Declaração do setor Íinanceiro sobre a existência de crédito orçamentário sufici-

ente para atender a despesa global do contrato.

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

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

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

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

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

intermédio da apresentação da certidáo de inteiro teor do imóvel, alualízada, enÍim, to-

dos os requisitos exigidos na lei para o processo de locaçáo de imóveis pelo Poder P1bli-

co.

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

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

inciso X, da Lei no 8.666193, ficando a decisáo de mérito acerca da conveniência, opor-

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

Por Íim, ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter meramente opinativo, náo

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

premo Tribunal Pederal no Mandado de Segurança n.' 24.O78, rel. Ministro Carlos Ve1-

loso.

É o parecer, S.M.J.

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

Sucupira d chão - 05 de abril de 2022.

MIG JO SI VA COSTA JÚNIOR
Assessor uridico

oABfMA n" 10.121-A
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