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Parecer n° 197/2019 - COJUR/SMS

Processo n° P079033/2019

Versam os presentes autos acerca de dispensa de licitapao para locapao de um
imovel situado na Cel. Antonio Mendes Carneiro, 562, Centro, Sobral/CE, destinado sua utilizapao
para o funcionamento do CSF - Centro de Saude da Famiiia Centro, neste Municipio de Sobral,

Destaca-se, ainda, na justificativa apresentada. que a escolha da localizapao do
imovel deu-se em virtude das caractensticas fisicas do imovel e do parecer tecnico de avaliapao
imobiliaria.

Por fim, com vistas aos autos, nota-se a juntada das seguintes documentapoes: I -
Oficio; II - Justificativas; III - Dados do Contrato; IV - Declarapao de inexistencia de imovel no
acervo Municipal; V - Proposta de Aluguel; VI parecer tecnico avaliapao imobiliaria; VII - Certidoes
Negativas. atos constitutivos e documentapao das partes.

E o relatorio.

Passamos a opinar.

Como sabido, imprescindivel, pois, que a Administrapao Publica, para alcanpar os
seus objetivos. cerque-se da estrutura necessaria para alcanpa-los, notadamente quanto a
obtenpao de um imovel de real necessidade.

Imperioso ressaltar, para melhor elucidar o tema, que a Constituipao Federal de
1988 impoe como regra, que as contratapoes realizadas pelo Poder Publico devem ser precedidas
de procedimento licitatorio, com vistas a obtenpao da proposta mais vantajosa para a
Administrapao, senao vejamos:

Art. 37. A administrapao publica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios obedecera aos principios de legaiidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem,
ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na leqislacao, as
obras, servipos, compras e alienapoes serao contratados
mediante processo de licitapao publica que assegure
iguafdade de condipoes a todos os concorrentes, com clausulas
que estabelepam obrigapoes de pagamento, mantidas as
condipoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitira as exigences de qualificapao tecnica e
economica indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigapoes. (Grifos nossos)

No caso em aprepo, a justificativa aponta a possibilidade de realizar a locapSo
pretendida com fundamento no art 24. inc. X, da Lei n.° 8.666/93, por dispensa de licitapao. Assim
vejamos:

Art. 24. E dispensavel a licitapao;
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X - para a compra ou locagao de imovel xjeÿtinado
atendimento das finaiidades precipuas da administra’
necessidades de instalagao e localizagao condicionem a sua
escolha, desde que o prego seja compativel com o valor de
mercado, segundo avaliagao previa.

O artigo 24, inciso X da lei 8.666/93 preve, de modo expresso, a possibilidade de
contratagao direta pela Administragao Publica atraves de dispensa de licitagao para a locagao de

imovel destinado ao atendimento das finaiidades precipuas da Administragao, cujas necessidades
de instalagao e localizagao condicionem a sua escolha, desde que o prego seja compativel com o
valor de mercado, segundo avaliagao previa. Verifica-se, portanto, que a utilizagao desse
dispositivo e possivel quando se identifica urn imovel especifico cujas instalagoes e localizagao
sinalizem que ele atende o interesse da administragao.

Ao comentar sobre a referida norma, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, referindo-se
ao enquadramento da locagao de imovel na dispensa de licitagao, a teor do artigo 24, inciso X,
ressalta como principal ponto a refletir a questao dos fatores determinantes da identificagao do
objeto pretendido pela Administragao. E reforga que as caracteristicas do imovel devem guardar
consonancia com o interesse publico, sendo a localizagao e o prego os elementos fundamentals
para o alcance do mesmo.

cujas

Ademais, deve-se destacar que os contratos de locagao, ainda quando a
Administragao Publica figura como locataria, permanecem regidos pela legislagao privada. Nesse
sentido, traz-se a coiagao o entendimento do TRF-3;

AGRAVO LEGAL. DECISAO MONOCRATICA. CPC, ART. 557.
LOCAQAO. CONTRATO. RELAQAO JURIDICA DE DIREITO
PRIVADO. EFEITOS DO CONTRATO ATE ENTREGA DAS
CHAVES. REDISCUSSAO DA MATERIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O fato de fiqurar a administracao publica como locataria
nao descaracteriza a natureza privada do contrato de
locacao

2 - Nao obstante o termino do prazo contratual, inexistindo
expressa disposigao de renovagao automatica, o certo e que,
sem duvida, os efeitos do contrato de locagao continuaram, seja
porque a locataria permaneceu na posse do imovel e, inclusive
pagando o aluguel ate junho de 2011, seja porque tal obrigagao
se estende ate a entrega das chaves ao locador.

3 - Ate a data em que a re comprovadamente disponibilizou as
chaves do imovel ao locador (27/12/2011) sao devidos os
encargos contratuais nos moldes do ultimo instrumento
contratual firmado pelas partes.

4 - Se a decisao agravada apreciou e decidiu a questao de
conformidade com a lei processual, nada autoriza a sua reforma.

5 - Agravo legal desprovido.

(TRF-3 - APELAGAO/REEXAME NECESSARIO : APELREEX
00028363720124036100 SP 0002836-37.2012.4.03.6100)
(Grifos nossos)
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Outrossim. o art. 26, da Lei n.° 8.666/93, e suas alteragoes, 'ÿspoerrjÿtÿ a&
dispensas de licitagao devem ser necessariamente justificadas, e o procedimerUo deve.ÿr

instruido. no caso, com elementos que apontem a razao de escoiha do contratado.

Dessa feita, a locagao ou aquisigao de imovel devera ser precedida de avaliagao
previa, a fim de comprovar a compatibilidade do prego a ser contratado com o prego praticado no
mercado. No caso concreto, a avaliagao foi feita atraves de parecer tecnico de avaliagao, conforme
justificativa constante dos autos.

Diante disto, pelo que consta dos autos, verifica-se que foram cumpridas as
exigencies legais a que se refere o art 26 da Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos.

S

CONCLUSAO

Diante do exposto. e considerando o conteudo fatico, tecnico, legal e doutrinario
apresentado bem como que o objeto da contratagao e as caracteristicas do imovel atendem a

necessidade da Admsnistragao Publica, esta Assessoria Juridica OPtNA pela possibilidade da
dispensa de licitagao em aprego. com fundamento no inciso X, art. 24, da Lei n° 8 666/93.

E o parecer. SMJ.

Sobral(CE), 16dejulho de 2018.
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