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 Parecer n.º 08-2019/LIC

EMENTA:  CONTRATAÇÃO  PÚBLICA.  DISPENSA  DE
LICITAÇÃO.  LOCAÇÃO  DE  IMÓVEL.  VIABILIDADE  DE
PRORROGAÇÃO  SEM  LIMITAÇÃO  TEMPORAL.
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  57  DA  LEI  8.666-93.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TCU.

   À Administração Municipal

Cuida-se  de  recomendação  jurídica  para  revisão  do

procedimento  realizado  pela  Administração  Municipal  que  limita  os  contratos  em  que

administração figura como locatária ao período de sessenta meses.  
 

É o que importa relatar.

Passamos a manifestação.

O contrato de locação em que a Administração Pública figura

como locatária sofre maior influência das normas de direito privado, notadamente as da Lei

8.245/91.

Nessa lógica,  a Lei Geral  de Contratos, no art.  62, § 3º, I,

afastou a incidência do seu art. 57 (o qual trata do prazo limite de sessenta meses para

serviços continuados) para os contratos de locação:
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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 Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou ordem de execução de serviço.

§ 3º  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;

II  -  aos  contratos  em que a  Administração  for  parte  como
usuária de serviço público.

Depreende-se,  então,  que  é legal  as prorrogações deste

tipo de contrato, o qual não sofre limitação temporal, sendo aplicáveis as regras do direito

privado.

O Tribunal de Contas da União tem essa tese sedimentada,

conforme vemos:

“[Consulta. Duração dos contratos de locação de imóvel para a
administração pública.] [ACÓRDÃO] 9.1. conhecer da presente
consulta,  por  preencher  os  requisitos  de  admissibilidade
previstos no art. 1º, inciso XVII, da Lei nº 8.443/92 c/c art. 264,
inciso  III,  do  RITCU,  para  responder  ao  consulente,
relativamente aos contratos de locação de imóveis em que
a Administração Pública figura como locatária, que: 9.1.1 pelo
disposto no art. 62, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, não se
aplicam as restrições constantes do art. 57 da mesma Lei;
(...) 9.1.3. a vigência e prorrogação deve ser analisada caso a
caso, sempre de acordo com a legislação que se lhe impõe e
conforme os  princípios  que regem a  Administração  Pública,
em especial quanto à verificação da vantajosidade da proposta
em confronto com outras opções, nos termos do art. 3º da Lei
nº 8.666/93; [VOTO] 10. (...) o artigo 57, que trata da duração
e  prorrogação  dos  contratos  administrativos,  não  foi
mencionado  entre  as  regras  aplicáveis  aos  contratos  em
questão  [contratos  de  locação  de  imóveis  em  que  a
Administração Pública figura como locatária] (artigos 55 e 58 a
61 e demais normas gerais). Ao contrário, a Lei nº 8.666/93
(artigo 24, inciso X) expressamente afasta a norma do artigo
57 nos casos de locação em que a Administração é locatário.
Esse tipo de ajuste, conquanto regido por algumas regras de
direito  público,  sofre  maior  influência  de  normas  do  direito
privado,  aplicando-se,  na  essência,  as  regras  de  locação
previstas na Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato). 11. Não há
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óbice, pois, a prorrogações sucessivas de contrato em que a
Administração  seja  locatária  com fundamento  no  artigo  24,
inciso X,  da Lei  nº  8.666/93 (Decisão nº 503/96 – Plenário,
Decisão nº 828/00 – Plenário e Acórdão nº 170/05 – Plenário).
12.  Ademais,  não  atende  ao  interesse  público  que  os
órgãos/entidades  que  necessitem  locar  imóveis  para  seu
funcionamento  tenham  que  periodicamente  submeter-se  a
mudanças,  com todos os transtornos que isso acarreta.  13.
Considero  pertinentes  (...)  as  considerações  feitas  pela
Unidade  Técnica  a  respeito  do  objetivo  almejado  pela
Administração ao optar pela prorrogação contratual, a saber: a
busca pela melhor oferta e condições mais vantajosas, seja do
contrato oriundo de licitação, caso em que se preserva essa
condição por meio do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, seja oriundo
de  dispensa,  onde  a  aplicação  do  artigo  24,  inciso  X,  da
mesma Lei, exige preço compatível com o valor de mercado,
segundo  avaliação  prévia”.  (TCU,  Acórdão  nº  1.127/2009,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de 25.09.2009.)

No mesmo sentido: Decisão n.º 503-96/Plenário, Decisão n.º

828-00/Plenário e Acórdão n.º 170-05/Plenário, entre outras.

A doutrina pátria, também, acompanha esse posicionamento,
conforme se transcreve:

Joel de Menezes Nieburh1:

“Os contratos de locação firmados pela Administração Pública
não se sujeitam ás restrições temporais entabuladas no art. 57
da Lei 8.666/93. (…) Ocorre que, pela natureza do contrato de
locação,  a  aplicação das regras do art.  57 da Lei  8.666-93
importaria  sérios  inconvenientes  ao  interesse  público.  Na
verdade,  além da  inconveniência,  há  situações  em que  as
referidas  regras  são  mesmo incompatíveis  com o  interesse
público.”

J.U. Jacoby Fernandes2:

“as prorrogações desse contrato são regulares, simplesmente
porque a Lei n.º 8.666-93 expressamente afasta a norma do
art.  57  nos casos de contrato  de locação em que o  Poder
Público é locatório.

1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e inexigibilidade de licitação pública. 1ª ed.  rev. e ampl.
Nelo Horizonte: Fórum, 2015. p.299

2 FERNANDES,  Jorge  Ulisses  Jacoby.  Contratação  direta  sem licitação:  dispensa  de licitação:
comentários  ás  modalidades  de  licitação,  inclusive  o  pregão:  procedimentos  exigidos  para  a
regularidade da contratação direta. 6ª ed. Belo Horizonte: Fórum,2006. p.460

Rua Alfredo Chaves nº 1.333 – Centro Administrativo Municipal - CEP 95020-460 – Caxias do Sul – RS.
Fone/Fax 3218.6039 – www.caxias.rs.gov.br

http://www.caxias.rs.gov.br/


MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORIA-GERAL

Cita-se, ainda, a Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de
2009, da Advocacia-Geral da União:

A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,
NO  QUAL  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  É  LOCATÁRIA,
REGE-SE PELO ART. 51 DA LEI Nº 8.245, DE 1991,  NÃO
ESTANDO SUJEITA AO LIMITE  MÁXIMO DE SESSENTA
MESES, ESTIPULADO PELO INC. II DO ART. 57, DA LEI Nº
8.666, DE 1993

Assim, a instrução do processo de locação deve ser mantida

em um único  processo,  objetivando  manter  a  memória  contratual  em um único  local

racionalizando e otimizando os processos administrativos.

Outrossim,  embora  não  exista  um  limite  temporal  para  a

continuidade da espécie de contrato prefalada, entende-se como  boa prática que, pelo

menos, de três em três anos seja realizado Laudo de Avaliação do valor pactuado, a fim

de verificar se a necessidade de revisão do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

É o entendimento e recomendação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de agosto de 2019.

Aline Peretti Farina Ana Cláudia Doleys Schittler

Procuradora do Município Procuradora do Município

OAB/RS n.º 55.646  OAB/RS n.º 32.814

 Vinícius da Rosa Arruda

 Procurador do Município 
   
  OAB/RS nº 74.616

                                   

                                                             De acordo 

          Em  _____/_____/2019.

   

            Cássia Andréa Azevedo Kuhn 
                                                             Procuradora-Geral do Município

                                                              OAB/RS nº 75.578
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