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DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 026/2022

Comissão Permanente de Licitação

PARECER jurídico

Processo de Dispensa: n- 016/2022

interessado: Município ide São Ddniingps âo Azeitão - MA.

Assunto: Contratação por dispensa

ANALISE JURIDICO-FORMAL DE DISPENSA DE

LICITAÇÃO, QUE TEM POR OBJETIVO A LOCAÇÃO DE
IMÓVElJ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA
DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE URUÇUÍ-

::PI' COMji&FIM; D AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, DO AZEITÃO/MA.
POSSIBILIDADE JURÍDICA.

1. RELATÓRIO

Veio ,ao , exame desta Asses,soriã Jurídica o presente processo acerca da

solicitação da SecretãriadMunieipal dé ciluca^ para Locação de imóvel destinado ao
funcionamento da Casa do Estudantej localizada na cidade de Uruçuí-PI com o fim
de atender as necessidades do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

Consta nos autos autorização, do Prefeito Municipal para que atendidas as

formalidades legais conceda a solicitação da Secretaria Municipal de Administração no

que se refere a presente contratação.

Consta ainda, despacho do Chefe da Execução Orçamentária, informando que

consta no orçamento para o exercício de 2022 com dotação suficiente para cobertura da

referida contratação a seguinte rubrica:
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02.04.12.122.02.2.014 - Manut Func da Sec de Educação

CNPJ: 06.085.113/0001-13

Ficha 100 - 3390.36.00 - Outros Serv Terceiros Pessoa Física

Fonte: 01.00.000000 '

w

o Presidente da CPL, na condição de coordenador do processo, solicitou

parecer jurídico sobre a contratação e análise da minuta do contrato. Na seqüência,
I

vieram os autos em gabinete para análise, i
I

Ressalta-se que, neste parecer jurídico, não serão analisados aspectos técnicos

da contratação, vez que, presume-se que, ás especificações técnicas, inclusive quanto ao
detalhamento do objeto da Gontrataç suas características, qualidades, requisitos e

especificações, bem como a definição do valor da contratação, tenham sido regularmente

apuradas pela área técnica da Secretaria interessada na contratação. Desse modo, a

avaliação jurídica se dará em relação a possibilidade da contratação pretendida.

Finalmente, se registre que asjpresentes observações são feitas sem caráter

vinculativo, mas em prol da segurança da Administração Pública e da própria autoridade

requerente a quem incumbe, dentro da margem da discricionariedade que lhe é conferida

pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.

Tudo lido e examinado é o que há de mais relevante para relatar. Passo à

análise. i

2. FUNDAMENTAÇÃO

A Lei 8.666/93, regulamentou o artigo 37, inciso XXI, da Carta Magna,
I

instituindo normas para licitações e contratações na Administração Pública.

No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de

exceções à regra ao efetuar a ressalva dós casos especificados na legislação, quais sejam a

dispensa e a inexigibilidade de licitação, que estão previstos nos artigos 24 e 25,

respectivamente, na Lei de Licitações.
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Pois bem. Considerando o objetivo do presente processo, as observações aqui

formuladas serão centradas na hipótese de dispensa de licitação para locação de imóvel

destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração.
i

Para avaliação da legalidade d.a locação do imóvel apreço, são necessários

alguns requisitos, conforme entende Marçál Justem Filho:

A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse

público ser satisfeito através de outro imóvel, que não aquele

selecionado. As características do imóvel (tais como localização,

dimensão, edificação, destinaçãp:étc.J sãG relevantes, de modo que

a âdininistração naó tem outra escolha. Quando a Administração
necessita de imovef para destinação peculiar ou com localização

determinada, naol se torna possível a competição entre

particulares. Ou a A;dministração localiza o imóvel que se presta a

atender seus interesses ou não encontra.

A contratação depende, portanto, da evidenciação de três

requisitos a saber:|a}..necessidade de imóvel para desempenho as

atividades administrativas: b) adequação, de um determinado

imóvel para a sJtisfação do interesse público específico; c]
compatibilidade cl'o preço (ou aluguel) com parâmetros do
mercado. (JUSTEN FILHO, Idarçal. Comentários à lei de licitações e

contratos administrativos. 8ed. São Paulo: Dialética, 2000, p. 252).

Díârite disto, verifica-se que ps srequisitos foram atendidos. A necessidade da

contratação restou justificada, uma vez que a contratação objetiva sediar a Casa do

Estudante, sendo assim, a locação atendje as finalidades a que se objetiva, posto que se

mostrou necessária para o bom desempenho das atividades da Administração Pública.
I

Quanto a adequação de uni interesse público específico justifica-se pela

necessidade da locação o imóvel para que a Secretaria requisitante desenvolva suas

atividades, além de ter ficado comprovado que o imóvel atende as exigências legais,

conforme laudo de avaliação do imóvel que fora desenvolvido por profissional

responsável. |



GABRiElLA RODRIGUES
Advocacia e consultoria

A respeito do preço a ser contratado, este condiz com o valor disposto no laudo

de avaliação do imóvel, qual seja de R$ 70o|oO (setecentos reais) mensais. Logo, o preço
está condizente com os parâmetros exigidos legalmente.

!

Nesse sentindo, a contratação está amparada no art. 24, X da Lei n^

8.666/1993 e na Lei n2 8.245/1991:

Art. 24. É dispensável a licitação:

C-]
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento

das finalidades prec|'ípuas da administração, ciljas necessid^ de
í:/ instàláçãowè locálizàção condicionem a sua escolha, desde que o

preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação

A; prévia;

■ÍV uo .

/  Dessa maneira, a lei autoriza |a contratação direta nesses termos, evitando,

assimi iniciar um processo licitatório, através de outra modalidade, que seja maisnnorosa

e onerosa à Administração^ Logo, é dispensávelà licitação nós térmos,do artigo 24, inciso

X, supracitado e da Lei n^ 8.245/1991. -í |

3. GONCLUSÃO

Diante do exposto, ante a pdpçãb de medidas internas qué\ iristruem a
formalização do procedimeiitoíde dispéhsa de licitação, concluímos pela legalidade da

contratação direta com fundamento no art. 24, X, da Lei 8.666/93 e.na Lei n^ 8.245/1991.

Recomenda-se ainda a observação dos prazos do art. 26 da Lei 8.666/93.

Por fim, analisando a Minuta do Contrato anexada aos autos afirmo que este

atende a todos os requisitos previstos na Lei Federal n^ 8.666/93, estando, portanto,

aprovada por esta Assessoria.

É o parecer.

Balsas/MA, 29 de março de 2022.
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