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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM nº 004/2014 

Orienta os órgãos e entidades quanto aos critérios 

e as condições a serem observadas para a locação 

de imóveis de terceiros, destinados ao regular 

atendimento das necessidades institucionais da 

Administração Pública do Município de Contagem. 

Nos termos do art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, tem-se que é dispensável a licitação, 

para locação de imóvel destinado à própria Administração, desde que as condições de 

localização e as características do imóvel condicionem a escolha e que o preço seja 

razoável em conformidade com os valores de mercado. 

Cumpre citar que, a princípio, as cláusulas dos contratos de locação em que o Poder 

Público figura como Locatário serão regidas pela Lei nº 8.245/91 (norma de direito 

privado), o que é possível nos termos dos artigos 54 e 58 da Lei nº 8.666/93, nos quais é  

clara a tentativa do legislador em publicizar os contratos regidos predominantemente 

pelo direito privado, vez que este enaltece as prerrogativas da Administração Pública 

em modificar e rescindir unilateralmente o contrato, bem como fiscalizar a sua execução 

e aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

Nesse diapasão, seguem alguns procedimentos a serem adotados, bem como sugestões 

de adequação da Instrução Normativa SEAD nº 002, de 07/10/2010, que disciplina a 

locação de imóveis de terceiros no âmbito da Administração Pública Municipal. 

1. Quanto a Instrução Processual 

A Instrução Normativa SEAD nº 002/2010 determina a instrução do processo de 

locação com os documentos a seguir, que deverão ser providenciados pela Entidade ou 

pela Secretaria interessada: 

 Justificativa escrita sobre a necessidade de prestar serviço público no respectivo 

local, bem como as características do imóvel, emitida pela Secretaria solicitante; 

 Declaração preliminar do órgão responsável pelo controle do patrimônio público 

municipal a que pertence a Entidade ou a Secretaria interessada de que não 
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existe dentre a relação de bens imóveis do Município, imóvel capaz de atender 

as necessidades requeridas pela Secretaria solicitante; 

 Laudo de vistoria do imóvel assinado por membro da Comissão de Avaliação 

Imobiliária e pelo proprietário do imóvel ou por representante deste devidamente 

constituído; 

 Aprovação da COAF, Formulário de previsão de recursos orçamentários, e de 

solicitação de compras; 

 Indicação de servidor pertencente à Entidade ou à Secretaria interessada pela 

locação, que responderá como gestor do contrato; 

 Cópia da portaria que constitui a Comissão de Avaliação Imobiliária; 

 Prova de quitação junto à COPASA e CEMIG; 

 Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 

 Certidão negativa de IPTU; 

 Laudo de avaliação que indique o valor aceitável a título de aluguel do imóvel 

realizado por empresa contratada pelo Município; 

 Constarão ainda no processo, sob a responsabilidade da Coordenadoria de 

Gestão de Recursos Logísticos - COGREL: 

I - minuta de contrato padrão, contendo a indicação do gestor do contrato; 

II - parecer jurídico acerca da legalidade do processo, apreciando as razões da 

dispensa de licitação, bem como da minuta do contrato; 

III - publicação da ratificação da dispensa de licitação; 

IV - publicação do extrato do contrato. 

O laudo de avaliação do valor de aluguel do imóvel, bem como o laudo de vistoria do 

imóvel previstos, respectivamente, nos incisos IV e V do art. 5° da IN SEAD nº 

002/2010 deverão ser solicitados à Diretoria de Administração de Recursos Materiais da 

Secretaria Municipal de Administração pela órgão ou entidade interessada na locação 

do imóvel. 

Ressalta-se, que nos casos de reformas prediais e manutenção em obras de 

infraestrutura deverá ser elaborado previamente um laudo que contenha registro 

fotográfico e descrição da situação de cada parte do bem a sofrer intervenção, 
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juntando-se aos demais documentos pertinentes, conforme Instrução Normativa n° 

09/2003, e alterações, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG.  

Dessa forma, os laudos de vistoria deverão ser acompanhados de relatório fotográfico 

quem ateste o estado do imóvel, tanto no recebimento quanto na entrega. 

Para o ano de 2014 foi realizado o pregão para execução de serviços de vistorias 

técnicas e avaliações para efeito de desapropriação, locação e aditivos a serem 

realizados em Contagem, conforme Contrato Administrativo n° 014/2014, assinado em 

23/01/2014, com vigência de 12 meses. 

Importante ressaltar que o imóvel somente poderá ser ocupado após assinatura do 

contrato, sob pena de responsabilidade da autoridade máxima do órgão ou entidade 

interessada na locação. 

2. Quanto ao prazo da locação e aditivos 

O Tribunal de Contas da União – TCU decidiu pela possibilidade de a Administração 

Pública firmar contratos de locação de imóveis por prazo superior a 60 meses. Relatado 

pelo ministro Benjamin Zymler, o acórdão confirmou o entendimento já adotado pela 

Advocacia-Geral da União – AGU, por meio do Departamento de Orientação e 

Coordenação de Órgãos Jurídicos – Decor
1
. 

O entendimento consolidado na Orientação Normativa nº 6, de 1º/4/2009, é que os 

contratos de locação de imóveis celebrados pelo Poder Público, com base no 

artigo 24, X, da Lei nº 8.666/93, não se submetem ao prazo máximo fixado no 

artigo 57, II, da mesma Lei. Assim, os contratos estão sujeitos às normas da 

chamada Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).  

A decisão do TCU
2
 também dá respaldo à tese sustentada na nota do Decor de que, 

embora não estejam sujeitos a limites, os prazos iniciais dos contratos de locação de 

imóveis em que a Administração Pública figura como inquilina devem ser fixados 

dentro dos parâmetros da razoabilidade, procurando obter a maior vantagem para o ente 

estatal. 

                                                 
1
 Orientação Normativa nº 06, de 1/04/2009, da AGU. 

 

2
 Acórdão nº 1127/2009 de Tribunal de Contas da União. 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11311492/artigo-24-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topicos/11311145/inciso-x-do-artigo-24-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com/topicos/11302294/artigo-57-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topicos/11302218/inciso-ii-do-artigo-57-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109755/lei-do-inquilinato-lei-8245-91
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109755/lei-do-inquilinato-lei-8245-91
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3. Quanto à desocupação do imóvel 

Nos termos da Instrução Normativa SEAD nº 002/2010, toda ocupação e desocupação 

de imóveis, objeto de locação pelo Município, deve ser precedida de vistoria a ser 

realizada pela Comissão de Avaliação Imobiliária designada, que deverá expedir Laudo 

a ser assinado também pelo proprietário do imóvel ou por seu representante 

devidamente constituído. 

O laudo de vistoria de entrada é o documento de controle emitido antes da assinatura do 

contrato, no qual deverá ser registrada a descrição do estado de conservação do imóvel, 

com expressa referência aos eventuais defeitos existentes.  

Ressalta-se, que os laudos de vistoria deverão ser acompanhados de relatório 

fotográfico que ateste o estado do imóvel, tanto no recebimento quanto na entrega, 

conforme Instrução Normativa n° 09/2003, e alterações, do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais – TCEMG. 

O laudo de vistoria de entrada deverá ser realizado sob o acompanhamento de um 

servidor da Entidade ou da Secretaria interessada na locação do imóvel e deverá conter 

a assinatura do proprietário do imóvel ou de seu procurador devidamente constituído.  

O laudo de vistoria de saída é o documento de controle emitido no ato da desocupação 

do imóvel locado, no qual é registrado o estado de conservação do imóvel e comparado 

com o laudo de vistoria de entrada, para constatação da necessidade ou não de eventual 

reparo. Será realizado com acompanhamento de um servidor da Entidade ou da 

Secretaria interessada na locação do imóvel e deverá conter a assinatura do proprietário 

ou de seu representante legal. 

No ato da assinatura do laudo de vistoria de saída será devolvida a chave do imóvel ao 

locador, ainda que o imóvel esteja pendente de reparos, mediante assinatura do Termo 

de Entrega das Chaves.  

Ressalta-se, ainda, que nos termos do art. 9º § 3º da IN SEAD nº 002/2010, qualquer 

discordância do locatário ou locador em relação à avaliação deverá estar relatada 

expressamente no laudo de vistoria de saída. 

A recusa imotivada do locador em assinar o laudo de vistoria, será imediatamente 

comunicada à Procuradoria-Geral do Município para adoção das medidas cabíveis. 
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4. Quanto a eventuais reparos no imóvel 

Atualmente a Instrução Normativa SEAD nº 002/2010 dispõe que “havendo 

necessidade de realizar reparos no imóvel, deverá essa constar como observação no 

laudo de vistoria de saída do imóvel e ficará a cargo do proprietário do imóvel 

providenciar 03 (três) orçamentos (sic). Os 03 (três) orçamentos apresentados pelo 

proprietário deverão ser analisados pela Comissão de Avaliação Imobiliária que 

poderá aprovar o orçamento que tiver menor preço, desde que seja compatível com o 

laudo de vistoria de saída ou providenciar novo orçamento” (sic). 

Destarte, em atendimento aos princípios do Direito Administrativo e as prerrogativas da 

Administração Pública, recomendamos alteração deste procedimento, eis que no cenário 

atual o Locador assume poderes discricionários para execução de eventuais reparos, 

sendo que a lógica deve ser inversa para proporcionar maior controle e transparência 

por parte da Administração. 

Assim, recomenda-se que esta cláusula da IN nº 002/2010, transcrita íbis literis nos 

contratos de locação, deve ser substituída pelas seguintes disposições: 

a) Obrigações do Locador: 

 Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e 

em estrita observância das especificações de sua proposta. 

Observação: Tem-se que, no ato da contratação, caso seja necessária a 

realização de adequações no imóvel para uso da Administração, cabe ao Locador 

promove-los, antes da entrega das chaves e inicio efetivo da locação. 

 Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram 

aos gastos rotineiros de manutenção do imóvel, como, por exemplo: 

a. obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do 

imóvel;  

b. pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem 

como das esquadrias externas;  

c. obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;  

d. instalação de equipamento de segurança e de incêndio bem como o 

sistema hidráulico e a rede elétrica; 
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e. encerramento e pagamento das contas de agua e energia elétrica, até a 

data do início da locação. 

b) Obrigações do Locatário: 

 Realizar o reparo dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações, 

provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados; 

 Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, salvo os 

desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal e decorrentes de caso 

fortuito ou força maior. 

Observação: Nesse caso, cabe a Administração providenciar eventuais reparos 

no imóvel quando do laudo de vistoria de saída, desde que o gestor do contrato, 

com apoio da área técnica respectiva e pesquisa de mercado, providencie a 

solicitação de compras e nova previsão de recursos orçamentários para 

encaminhamento à COAF, sem prejuízo de realização dos reparos através dos 

contratos de manutenção e reforma vigentes da Secretaria Municipal de Obras. 

c) Das benfeitorias: 

 As benfeitorias necessárias introduzidas pela Locatária, ainda que não 

autorizadas pelo Locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão 

indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o 

artigo 35 da Lei nº 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil. 

 A Locatária poderá compensar os valores referentes às benfeitorias nos termos 

do item supra, com os valores de alugueis devidos. 

 Todas as benfeitorias desmontáveis executadas pela Administração Pública, tais 

como lambris, biombos, tapetes, etc., poderão ser retiradas pela Locatária, 

devendo o imóvel locado, entretanto, ser devolvido com os seus respectivos 

acessórios. 

5. Da comissão de avaliação imobiliária 

Nos termos do art. 15 da IN SEAD 02/2010, caberá à Comissão de Avaliação 

Imobiliária: 
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I – Realizar vistorias de entrada e saída do imóvel; 

II – Realizar vistoria de alteração das características físicas do imóvel e proceder 

seu deferimento ou indeferimento; 

III – Comunicar aos órgãos competentes as providências necessárias para a 

ocupação do imóvel a ser locado, tais como instalação de redes telefônicas, 

elétricas, hidráulicas e de informática, dentre outras; 

IV – Realizar análise dos orçamentos de reparo do imóvel e autorizar o de menor 

preço, desde que compatível com o laudo de vistoria de saída ou providenciar 

novo orçamento; 

V – Identificar os medidores de água e de energia elétrica com a finalidade de 

assegurar que estes atendem exclusivamente ao imóvel a ser locado. 

6. Do Gestor do Contrato 

Nos termos do art. 16 da IN SEAD 02/2010, o gestor do contrato será responsável pelos 

seguintes procedimentos: 

I – Acompanhamento das vistorias de entrada e saída do imóvel; 

II – Solicitar junto aos órgãos competentes a alteração do responsável pelo 

imóvel, a fim de viabilizar o pagamento dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica, água e esgoto;  

III – Requisição de alteração das características do imóvel; 

IV – Requerimento de prorrogação do contrato de locação do imóvel; 

V – Encaminhamento à COGREL do pedido de distrato, acompanhado pelo 

laudo de vistoria de saída e termo de entrega das chaves; 

VI – Solicitar junto ao órgão competente o fechamento das contas de 

fornecimento de água e energia elétrica quando do encerramento do contrato de 

locação do imóvel; 

VII – Encaminhar para o setor competente o orçamento de reparo do imóvel 

aprovado pela Comissão de Avaliação Imobiliária acompanhado de nova 

solicitação de compras e de nova previsão de recursos orçamentários, a fim de 

que seja submetido para autorização da COAF; 
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VIII – atestar os recibos de aluguel do imóvel emitidos pelo proprietário do 

imóvel ou por seu representante devidamente constituído. 

Compete ainda ao gestor do contrato: 

 Comunicar ao locador o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos 

necessários ao seu correto cumprimento;  

 Solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento de cláusula contratual;  

 Receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para 

pagamento;  

 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, 

observando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;  

 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual. 

Ressalta-se, por fim, que recai sobre o gestor do contrato a responsabilidade por 

ressarcimento do imóvel sem a autorização da Comissão de Avaliação Imobiliária. 

7. Nulidade dos contratos verbais  

Cumpre-nos citar que a legislação veda os contratos verbais com a Administração, 

conforme art. 60 da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 60.  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas 

repartições interessadas, as quais manterão arquivo 

cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu 

extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se 

formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de 

tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. 

Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal 

com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto 

pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% 

(cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, 

alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento. 
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Destaque-se que a responsabilidade objetiva do estado é sempre a regra, independente 

de ser a conduta danosa um ato comissivo ou omissivo. Todavia, no caso de despesas 

realizadas sem prévio empenho, assim sumulou o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais:  

SÚMULA 12  

As despesas públicas realizadas sem a observância do requisito 

legal do empenho prévio são irregulares e de responsabilidade 

pessoal do ordenador. (REVISADA NO “MG” DE 26/11/08 - 

PÁG. 72 - MANTIDA NO D.O.C DE 05/05/11 – PÁG. 08) 

Dessa forma, ainda que a Administração responda objetivamente por eventuais 

irregularidades praticadas no âmbito da execução contratual, caberá instauração de 

processo administrativo para apuração de eventuais responsabilidades por parte dos 

agentes públicos, bem como encaminhamento dos autos a Procuradoria-Geral do 

Munícipio para exercício do direito de regresso e comunicação as autoridades 

competentes para as demais cominações legais. 

É a orientação! 

Palácio dos Registros, em Contagem, 15 de abril de 2014.  

 

 

 

 

Nicolle Ferreira Bleme 
Auditora-Geral do Município 

Mat. 140837-9 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador-Geral do Município 
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José Rodrigues da Silva 

Secretário Municipal de Defesa Social 
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Presidente do Centro Industrial de Contagem – CINCO 
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Presidente da Fundação de Parques e Jardins – ConParq 

 

Agostinho Fernandes da Silveira 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – 

TRANSCON 
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Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC 

 

Paulo Lourenço da Silva 

Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem – CONTERRA 

 

Paula Coelho Perim 
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