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RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

Esta  Secretaria  da  Controladoria  Geral  do  Estado  –  SCGE,  através  da

Diretoria de Orientação ao Gestor Público / Coordenadoria de Orientação e Apoio

ao Gestor Público, no exercício de sua função de orientação aos gestores, serve-se

do presente instrumento para informar acerca da  renovação dos contratos de

locação de imóveis firmados pela Administração Pública.

Conforme orientações da PGE/PE (Parecer PGE nº 604/2010),  não há,  a

princípio, limites para a duração dos contratos de locação em que a Administração

Pública for locatária, aplicando-se o art. 3º da Lei nº 8.245/1993 (Lei de Locações),

que assim dispõe em seu art. 3º que “O contrato de locação pode ser ajustado por

qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a dez anos.”

Percebe-se que não incidem as regras contidas no Art. 57 da Lei nº 8.666/93

(Lei de licitações e contratos administrativos),  que limitam em até 60 (sessenta)

meses  o  prazo  máximo  dos  contratos  firmados  pela  Administração  Pública.  A

PGE/PE, contudo, destaca que o prazo da contratação e respectivas prorrogações

devem ser  aferidos casuisticamente,  segundo critérios de razoabilidade do caso

concreto e economicidade da contratação.
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Assim, recomenda-se que o locatário estipule um prazo inicial de vigência

que seja suficiente a atender suas necessidades, e aí, se necessário for, realize a

prorrogação por termo aditivo. Um prazo total demasiadamente extenso, seja no

contrato  inicial  ou  no  termo aditivo  de  prorrogação,  além de  ir  de  encontro  ao

princípio da proporcionalidade/razoabilidade, pode consubstanciar contratação por

prazo indeterminado, o que é vedado nos contratos firmados pela Administração, de

acordo com artigo 57, §3º da Lei 8.666/93. 

Ao final do prazo de vigência inicialmente estipulado, pode a Administração

prorrogar o contrato de locação de bem imóvel  por mais de uma vez, mediante

termo aditivo. Não há, portanto, limites para a realização de aditivos de prazo. A

possibilidade de ocorrer a prorrogação, a quantidade de prorrogações, bem como o

prazo de cada uma delas, entretanto, será objeto de análise no caso concreto, de

acordo com os princípios da razoabilidade, economicidade e do interesse público. 

Para  que  ocorra  a  prorrogação,  deve  o  locatário  demonstrar  que  os

requisitos do art. 24, X, da Lei nº 8.666/93 persistem para o imóvel locado, se foi o

caso de contratação direta com dispensa de licitação. Do contrário, deverá sempre

dar prioridade à realização de nova licitação (ou primeira licitação, se foi objeto de

contratação por dispensa), dados os princípios da isonomia e da contratação da

proposta mais vantajosa. 

É  possível,  ainda,  locar  um  novo  imóvel,  mais  vantajoso  para  a

Administração,  também com base no art.  24, X, da Lei  nº 8.666/93.  Ou seja,  é
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preciso  averiguar  se  a  prorrogação  contratual  continua  sendo  a  melhor

alternativa para o atendimento do interesse público ou se há mais vantagens na

locação de outro imóvel, seja por licitação ou por dispensa de licitação, conforme as

peculiaridades do caso. 

Recomenda-se,  por  fim,  que  o  órgão  ou  entidade  locatária,  antes  de

prorrogar o contrato de locação, faça uma análise de mercado, levando em conta as

características individuais do imóvel selecionado, além da comparação com outros

imóveis semelhantes, a fim de que seja demonstrado: 

a) que a renovação permanece econômica para a Administração; 

b) que o interesse público no caso concreto restará atendido; 

c) que os preços, após eventual reajuste, permanecem compatíveis

com a realidade local.

Para  mais  informações  relacionadas  a  locação  de  imóveis  por  parte  dos

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, recomenda-se a leitura do

caderno de orientações elaborado pela Secretaria de Administração do Estado –

SAD/PE  disponível  no  site  da  secretaria  acessível  através  do  link:

http://bit.ly/sad-locacao-imoveis.

Esta  SCGE,  através da Coordenadoria  de  Orientação e  Apoio  ao Gestor

Público,  coloca-se  à  disposição  para  maiores  esclarecimentos  através  do  site

www.scgeorienta.pe.gov.br .
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