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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOALEGRE DO PINOARÉ - MA
Av. João Xxlll, S/N - C.êntro
CNPJ: 01 .6í 2.8320001-21

R.EF. PROC. N", 12312022.

Requerente: Secrstaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.
Aslurlto; Locação. Minuta de Contrato. Aprovação.

PARECER JT]RiDICO N.. O$T2022 _ CPL/PGM

/ R€latório:

Trata-se de solicitação encaminhada a esta AssessoÍia Juridica, na qual requeÍ análise
jurídica da legalidade do texto da minuta do termo de contrato de locação de imóvel na cidade

de Atto AlegÍe do PindareÀ4A loçalizado na Ruâ Sío S€brstião s/n" Bâirro - Ceotro, Alto
Alegre do PindaréMA, de interesse da S€c.etarir Municipal de Assistôtrcia Sociâl
TÍabalho e Cidrdania.

Tem a pÍesente análise por objeto a Ircâção Socisl de imóvel de propriedade de

Edivaldo Ferreira Nascimetrto, em crráter de bereíicio social, de§tiíado a Maris Silva
de Sousa.

É o breve Relatório.

r' ANÁLISE DA DEMANDA.

Preliminarmente, constata-se a inexistência de documentos que compÍovÍrm a

propriedade em favor do Sr. Edivaldo Ferreira NascimeÍio, contudo, verificamos a

comprovação da "posse" em favor da mesma, conforme atesta o Parec.€r Social emitido pelo

Centro de Referência da Assistência Social - CREA, bem como, contas de eneÍgia em nome

do mesmo.

Constata-se comprovação do estado dç lulnerabilidade e emergência de Maria Silva
de Soüsa, assim como rclatório do Centro de Referência da Assistência SoÇial CREAS
comprovando as çondições precárias e de risco à residência da mesma, localizada Rua do

Gramado s/n'. Bsirro vila Negão - Centro, Àlto Àl€re do Pindare/MA CEP n" 65.39&
000, devida o alagamento de sua residência em deconência das fortes chuvas, ocasionando

danos materias, sociais e econômicos prejudicando a sua inlegridade fisica.

Para se saber o que é posse, e mistet analisar este instituto à luz das teorias objetiva
(Teoria de Ihering) e da teoria subjetiva (Teoria de Savigny).

Para Savigny, para haver posse, devem estü pre§entes dois elementos, um de natureza

objetiva (o corpus) e outlo de natureza subjetiva (o ânimus). O corpu§ é o poder fisiclDsõDÍE\
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coisê,eoa musea intenção deter a coisa çomo sua. Se fahar à relação juridica a presença

do animus, não haverá posse, mas sim, meÍa detenção.

Para Ihering, a posse requeÍ somente a presença do corpus. Porém, para a teoria

objetiya, o corpus não possui o mesmo significado que na teoria subjetiva. Nesta teoria o
corpus é a visibilidade de propriedade, ou seja, é possuidor, aquele que age como tal.

A teoria objetiva de lhering e a teoria adotada no Código Civil Brasileiro. Nesta teoria
é possível o desdobramento da posse em posse iodireta (posse de p€ssoa que tem a coisa em

seu poder, temporaÍiamente, em viúude de direito pessoal ou real - Artigo 1197 do Código
Civil) e posse direta (posse daquele que a exerce diretamente sobrç a coisa, exercendo os

poderes do proprietário), e tamb€m amplia o conceito de posse.

Para iniciar o processo de dispensa de licitação de locação de imóvel pela

Administração Pública e necessário cumpdr o disposto no aÍl. 24, X, da Lei no 8.666/93,

assim, em cumprimento a determinação contida no comaodo do noÍmativo supra, fom
formulada consulta pela Superintendência de Gestão de ContÍatos à Secretaria vinculada

sobre a existênaia de imóvel disponível na cidade de Alto Ale$e do Pindare - MA, que

pudesse ser utilizado pera a concessão de beneficio de aluguel social.

Em rçsposta ao oficio, a Secretaria informa que não possui, no momento, imóvel no

Municipio disponivel com as caracteristicas que possa atender a finÂlidadejá citada.

Assim sendo, a locação de imóvel pelo Poder Público podeá seÍ realizada por

dispensa de licitação ao amparo no art. 24 do inciso x, e 26, Panigrafo único, inciso I da Lei

n" 8.666/1993, desde que: (a) que as caracteriíicâs do imóvel atendam as finalidades
precipuas da Administração Pública; (b) que haja avaliação previa; e (c) que o preço seja

compativel com o valoÍ de mercado, i, ,erár.§:

"Átt. 21. E diw,&;Nel a licitaúo:
(...)
X - Para q conpra ou L'cação de inóvel destirado ac, atetuline to .lat
frtt lithdes precípuas da adn it't rção, cuilr, necessida<1es de i^t ilqão e

ballalrÇào cordicioÊn a tua escollú, de&1e que o Peço seja contrytfiel
con o wlot de netca.lo, segn,ülo dwliação ptévid".

Á . 2ó. As diq,erLla\ pÍevnlaj os §§ 20 e ao do aí. t7 e N incie ttl e

seUuintet .1o a - 21. as nfioções de i»etigibili&rde rcíeridat N ad. 25,

nccessaian e te fustifcadaç. e o retalldmenío Pevisío no lnal do
paúg.dÍo ú,,ico do drr. 8o .lesta L.i .lewrão ser @ vnicebs, detúrc de 3

(tês) dias. à aúÜidade $p€nor, p@a raíifcatã) e PblicaçÃo tt.] inüewo
olciat, ,D prazo de 5 (cinco) diat, c(no .Í,rulição Fra a efaicú íbs ak,!;

Processo

Prer JüriSú í. lf,]lm1 cll PM^ÁP MA



*

l&*.i :"-

PREFE|TuRA MuNlctPAL DE aLTo aLEGRE Do PINDARÉ - MA
Av. Jolo Xxlll, íN - C€ÍrtÍo
CNPJ: 0í.612.E:)Zoooí-2í

PatáAralo út,ico. O ?rxesso de .lispe ra. 'le i exigthilnlad' ou de

retdtdaiento. Previlto ttesle artigo seú i§tudo no quc coube\ con ot
seguinles eleneDlos:

I - Q1lacte nção da sit aÇb energe cial coltl"'iíosa ou de gruve e

inh,enle risco à *surawa púhlica we justúque a diwn$' @a"do íot o
cll]ll):

Há ainda previsões normativas municipais que regem a presente soliciiação para

contratação, a Lei de Politica Pública de As§istência Social do Municipio de Alto Alege do

Pindaré - úA n" 019/20 e o Decreto n' 021/20 de Atto Alegre do PindaÍe que Dispõe sobre a

regulamentação da ki Municipal n' 019/20, que preceitua em seu aíigo 10, §§ 2" e 3':

''ÁÍt.10" O beneÍicio ewntuat de\ado en rittüde de desa\tÍe o calohidade

rubhca ntnw-v en una pn'viio sapkn?ntar e ptovt$no' n'ào
'conÍib ttv da Asslstit.td taiol para garanar n?ns Les:*r'tos à

sohrcvivê cia daÍ.rnilia e .1o D"ivdrc, objett|eor.]o t sseguraÍ a digtt'lade e

a rcco stüção fu.ritononia íaniliur e pelsoal.

E t 9 Á concesúo do be eíicio ewntuql ei1 tlth«le da .xorrê cia de desaiÍc
'ou 

\inúção de calanidatte /thlica, ptnd.fr 
' 

.lee, Izt' é o ft'onhccinento
palo füer ptihlico de sintoçaes .rrx,rnais dalei dqs de baixa' ou altt's
'nroi**ot- tmDevales, cttthct,tcs. ltwtüo úmtca. (lewç&' tu t'olunc

,la\ chwat Ep prohxtl?,n lcrob@knto\. mtnla«vs ? ob gúen a

nutLt ça Íte'do;icilh de íanitidt rye Íesidaí, em áred de risco

.leid.rnent€ reconhecido o risco pela delesa civil mu iciry'l estaàúl' ou

otht ,:rrto ,À bonbdtos lo tc$ctttü cücun:'criçitu a ttÚÍrà cM de
'rerr".,'t,',. rcrntl,^, ctckncs. ú1 anxlq mànlo: d epkJenú:' rye

?otencoh:en a @oni t-ta ld \i.tus at!.uw5 t1 :t'hrevivêt'cn u :aud' c a

\et4ia,rca do cot,r i.l,le olctda-

§2'. O bene!ício evefl@t devido eit decofiêucia de &sasíe at calonirlade

pública con\titlti-jle rm concessão.le :

I Alinentos Kit (cesía btisica). conÍonle diqmsto ru aiexo deste Decreto;

ll - Colchào e ..lvríorcs:
I l,xpediÇão de docunentos:

i'-,t',ailil "l"gtet 
a, atugt,el s.Eial o Pcrcenhúl Í'tiÉino de até 50%

saldrio ninifto ;ryente, à éIloca da otbnêtrcia do lo ltito, INlo fazo.ate 6

iii"".."ai",r" à a""ia";onryoqaÁo da 'tc:' ê'Éia do íato seru'lor do

dtrcito oo he elicio, gxleub ser Yonogado pot icual ryriodo'. o':'-"rrqr*r" 
N,à;* a'sthta;ao de nsco n wlnerabili& e vrial do

beneíiciljrio, couliciomda d üoftogqão do he eÍcío à emi§são dt Wecet
Écn;co, tu,s temd do qe estobelece o <1rt- 1" deste Decr'to'
| - t'at5ard,^ n ovt.üias ,rào cx.edz o o percetiual de no tuixno 50%

Jo \.,lbn nmno. Nra gdr.oúa de ace'e aor *rliços e heneJrctos

socioassistemian, e'a caúvêneia ía,niliar e conunitárid' deelz que

er))F;--.üG;1-Br2o2? c=PL PM/.À! M^
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conüowd.t ., iecese.ldde 4r neio .le púeut técni@, tbs ten ros do a .t
lerle Dcctekr- .

Resta ainda comprovada a consonância da normativa municipal coma Lei Federal; que

se encontra devidamente Çomprovado no processo o e§tâdo de desastra devido a enchente do

fuo Pindaré; e ainda o enquadramento do vator da locação do imóvel (até 50% de um salário

minimo), constante em parecer emitido pelo órgão competente e minuta dç contÍato hoÍa

analisada com o Decreto Municipal n'021/20.

Cumpre informar que o contrato de locação em que o Poder Público seja locatário,

encontra-se previsto no art.62, § 30, I, da tri n" 8.666' de 1993, aplicando-se o disposto nos

arts. 55 e 58 a 6l da referida tei e demais no.mas gemis' no que couber' (normas tipicamente

de Direito Administrativo), bem como serão aplicadas as regras de Dircito Privado, pÍevistas

na legislação sobre locação para fins não residenciais, isto e, a Lei do iaquilinato no 8'245, de

lSde outubro de 1991 . Por conseguinte, nesse contrato, conterá:

a) o conteúdo nínit to dzÍinido o art 55 qve t'ata dqs cLíu§ulat

obigatíttus pam os contott's odniniúlniw§;
b) as cláasutos exarnib^tes do aí SE que iio caracterizar os conttulos

ad/ljinistrutieos pot conÍeiwn à At'rtnis'tttçãa Posição da sapre"'aatu em

rclaçào ao cont o@do; e

4 a ÍorrurliíP?ão e a eÍtcácío dí's coúra'o§ adt'tinbnatí\'s' conÍo ne

disPóe o ora 61.

Quanto à natuÍeza jurídica do contrato de locâção, onde a Administração Pública

figure Àmo locatriria (per(uirindo se tal tipo de contrato é regido pot-lqtt"t de Direito
prlruao o, po. no..as âe direito público), responde a indagação, o art 62 § 30, I, da l-ei n'

8666, de 1993, que pÍeceitua:

"Á4ó2 (..)
§ 3 - Apiiea-s, o dispono nos art* 55 e sE a 61 dê§ta ki e dcmais normas

gemis, no qrc couber:
i - *" ,"à,a"" * us"m, te li,'Mcianento, te tocaçao e'n que o Poder

Púbtico seja toeaU;o, e ios denah cuio con eúdo seja regido,

predominaitemenre, pot ion,4 de dteito fi»ado" (GàÍo No§so)'

Desse modo, percebe-se que os contratos de locação, em que a Administração Públiça

fisure como locatana, reger-se-áo pelas normas de Direito Privado, caracleriz ndo-se não

"ã.o 
À .ontro,o uaminiitrativo própriamente drto' mas como um contÍato da administação'

f'.anáru<p nê.ê<§áriô no entanto- deivér exDre§so. que nestes caso§, as normas de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

fazendo-se necessário. no entanto, deixar expre§so, que

F;;4,=* r".idi"" 
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Privado aplicar-se-ão o subsidiariamente. O Proi MARÇAL.,USTEN FILHO ao comentar o

§3" acima tanscrito, ensina aom maestriai

"A prcúsão do § 3'esk nml coloüxld e nelhot fcdrla en un dtqnsttiw
evcifco, pots não ten relaÇb com o rcsíante do a igo. Ali Jica
detemtrudo tÍue o pgine de düeno público aplica-se inchtsire aEples
coúb.tbs diíos .le 'prieados", ?rutic. o Wla Àdnnisíração. Á rcBra
disciplinq a hintese en que a ÁdninistdÇão Ptlblica pa icipe dos contatos
diíot.L "dircito ptítdílo.'. Tair ontak s, o.lireiío privado, apes.níãn
úracíerer púprios e não conpotu n qE uia d$ paÍíes exerço a1
preüogativti: dtribi.*ts pelo resime de direito público, a Ádni itlrdção-
Nàa se anibui una relevdlrcía mars destacacLt $ intercsse tihiüizado por
na das Wter.

Á neru partic4ru;ão da Adminisíração Pública cono Wte em um conlruto
acafteta aheruÇão do rcgtme )utuico aplia;vel. O regine de .lireito púhlíco
passa d hcidt, nesno no silêncio do tnsminento escrho. O co,tJhto ente
rcgas L direito pri'&lo e .le direato público resohe-se en Í@oÍ .lestas
últim$. Ápli.'am-se o,ç princípios de dlrcito privatu nã nedtd.t e1n que xetam
conpat^,eis con o regine de.lircito pública" (GtiÍou-se).

Nas esÉcies contÍatuais da Administação, o professor Hely Lopes Meirelles
classifica o contrato de locação celebrado peio Poder Público como contrato semipúblico,
sabeÍ:

"Contrao senipúblico é o ÍÍnatlo ente a Ádrninistação e o parlicülaa
pessoa frsica oa juúlico, corn predoni^ãnrit de nontus perlhentês .lo
Direito kivado, ruLs cotn fot alülüles prcaistos paro ajusres

atlminisatd!ív/,f e relotito Nuprcrmtia do Podet Público".

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4" Região, no

Processo AC no 950461885-5. Rel. Juiz Paulo Afonso B.Yaz. D.J de 1l nov. 98, p. 485,
registra que:

"Á loeqãa de inutwl peh Ádlninistnlão, co"quanto reg la Pot algunas
rcsras de ü.eito público, soíta ruiot inJluôncia dc non,tl§ de díreito
prh'ddo, dplicandcv lhe, na essêicia, I lzi tL, Inqtilinala Passfiel,
iiclusiw a denúrrcia wia".

Destacamos, ainda, a decisão poferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso do Su1 quarto à avaliação como requisito prévio paÊ a dispensa de licitação na

locação de imóvel pelâ Administração Púlica, in verbis:

"... a dusoÉia de qwlíaÇiio ptéúa do preça de kntÇão.lo imóNel destlnatlo

?de.r Juidim n", 6Jr022
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úgente no nerurdq enseia a declarução da ilegaliílade e iftefllaidatle do
contruto e a?liclrúo de n lk ao rcspott&íel ([L-DMS. slr ulá tü,
29 2005)."

No çaso de dispensa de licitação, ressalvamos as orientações contidas na
jurispÍudência do Tribunal de Contas da União quanto à observância da instrução do
procedimento acerca da locação de bens imóveis de terceiros a órgão da Administração
Pública. no qual destacamos. em sinrcse

a) decroração sobrc a ,tec6tidad" ü pruíoÍ servíCo p,úblico no resPêttivo
loed;
b) decloruçtu ptelininar lo Departu eno do Potrinônio la União que
não êtiste i,rtóvel üspoâít'el no oeeúo, aqaz de atendcr at aecess lades;
c) ptoposío do locadot;
d) üevia awliaçdo escáíq indicando o peço nédio pnricado pelo
úercado inobiliário do lotd de situaçõo da iru^d;
e) notiv.» da er«,lhl .lo inlwl e da aÍeíração dl, t\tlot ptoposto;

f) dcclaração .1o sdrr? f,.arc.;rc sobrc a 6istê cio 12 credito
oryanzntíào safrcie . para arenna o d6pe.a grobal do contrato; e
g) parccet do setor iwí.tico sobre a juâdicilhd. e legolidada do processo,

camttei$ndo as ntztes da dkpensa .la licirotão.

A partir da avaliação prévia do imóvel para locação com a Íinalidade de ateÍrder as

necessidades gecípuas de funçionamento do objeto em apÍeço, existe nos autos "Laudo de
Avaliação" elaborado pelo Setor de Engeúaria do Municipio de Alto Alegre do Pindaré, no
qual arcsta ser o valor compativel e estândo ainda em localidade que permite o menor impacto
social a família. O imóvel se encontra em condições de perf€ito acolhimento da família
beneficiária. O laudo atesta ainda que o referido imóvel apresenta valor compatível com o
disposto no art. l0o, § 20, inciso IV, DecÍeto Municipal n'021/2020 (valor até o percentual
máximo de 50% de um salário minimo).

Ademais, consta dos autos a previsão dos recursos necessáÍios para fazer face às

despesas da locação do imóvel para o funcionamento do objeto em apÍeço, em oMiência ao
que preceitua o inciso Mo § 2'do arts. 70 e 14 caput da Lei n'8.66ó, de 1993 e art. 16 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os requisitos legais de habilitaçào acerca de contrataçai€s administrativas não eximem
o futuro contlatado por dispensa de licitação na locação de imóvel de sua Íeguladdade
júidica nos termos do art.27 a3l da t-ei n' 8.666, de 1993.

Nesse viés, compulsando os autos €ncontramos os documentos com informações
pessoais do locador. CPF e prova de posse do imóvel proposto para locação, todavia,

*
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juntada as certidões fiscais, devendo, antes de ser foÍmalizado o contrato juntaÍ aos autos as

referidas certidões fi scais, documentos estes imprescindiveis.

Não se pode esquec€Í, ainda, que os casos de di§pensa de licitação, a paÍtir do inciso II
do art. 24 da iei n" 8.ó66, de 1993, nec€ssariamente justiÍicados, deverão ser comunicados

dentro de três dias a autoridade superior do órgão ou entidade interessada respon§ável para

decidir sobre a çontrataçâo, para ratificação e publicaçâo na imprensa Oficial, no prazo de

cinco dias como çondição paia eficácia do ato, em observânçia do art. 26 da ki n'8 ó66, de

21 dejunho de 1993.

Com relaçâo à minuta do Tetmo de ContÍato trazida à colação pam aúlise,

consideramos quea mesma reúne os elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável à

espécie, razão pela qual propomos que seja apÍovada.

r' Dbpo§itivo:

Ante aos fatos expostos e análise juridica realizada pela a L€i no 8 666/1993, e

conelatas, Lei de Politica Pública de Assistência Social do Municipio de AIto Alege do

Pindaré-MAn"0l9/2OeoDecÍeton"02l/20deAltoAlegredoPindarequeDispõesobrea
regulamentaçâo da Lei Municipat n'019/20, entende-§e por opinar neste porecer que' diante

da'presente análise, que verilicamos que todo o procedimento administrativo até o pÍesente

momento,be.como-aminuta,esúgmconsonânciacomo§ditamesdaLeideLicitaçõese
ã"Àuit nárm^ supracitadas, lembrando-se que as especificações técnicas e â estimativa de

custo dizem respeito à aúlise de responsabilidade exclusiva dos setores comPetentes'

Ressalva que não foram acostados ao presente processo as certidões necesúrias'

/ E o parecer. Sub Censura:

y' Encaminhamento:

Encaminhem-se os autos a CPL para junlar as ceÍidões necesúrias e em seguida seja

manifestação ao seu cargo.
Alege do Pindaré MA, 0l de abril de 2022

Processo
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