
A   COMISSAO   PERMANENTE   DE   LICITA€AO.

ERENTA :                    ADMI NI S TRAT I VO ,
PROCEDIMENTO  LICITAT6RIO  PARA

LOCAGAO     DE     IM6VEL,      DISPENSA
DE     LICITA€AO,      INCISO     X,      DO

ART.        24,         DA       LEI        FEDERAL
8.666/93.         ATENDIMENTO         DAS

NECESSIDADES       DA       SECRETARIA

MUNICIPAL                    DE                    SAODE

Prosseguimento      do      feito.
Possibilidade .

DO PRECER JOR±DIco

A  presente  manifestaGao   juridica   ten  o   escopo  de   assistir   a
autoridade   assessorada   no   controle   interno   da   legalidade   administrativa
dos    atos   a    serem   praticados    ou   ja   efetivados.    Ela   envolve,    tamb6m,    o
exame    pr6vio    e    conclusivo    dos    textos    de    contratos    ou    instrumentos
congeneres  a  serem  celebrados  e  publicados.

Nossa  funGao  6  justamente  apontar possiveis  riscos  do ponto
de    vista    juridico    e    recomendar  providencias,    para    salvaguardar    a
autoridade   assessorada,   a  quem  compete   avaliar  a   real   dimensao  do   risco
e   a   necessidade  de   se   adotar  ou  nao  a  precaqGao   recomendada.

Importante  salientar,   que  o
restringe  aos  seus ectos uridicos,
natureza   t6cnica.    Em   rela€ao   a   estes,    partiremos   da   premissa   de   que   aI__~                           _.          ______v,,     I,u,LLciiLLi;,     dqueLes    ae

autoridade       Competente       se      municiou       do.q       r^nha-im^n+^ ----      '-I

exame  dos  autos  processuais  se
excluidos,   portanto,   aqueles   de

__.___       .v„,I,cLciii.a       be      municiou      dos       Conhecimentos       especificos
imprescindiveis   para   a   sua   adequa€ao   as   necessidades   da   AdministraGao,
observando  os   requisitos   legalmente   impostos.
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De  fato,  presume-se  que  as  especificaG6es  tecnicas  contidas
no   presente   processo,    inclusive  quanto   ao   detalhamento   do   objeto   da
contrataGao,     suas    caracteristicas,     requisitos    e    avaliaGao    do    pre€o
estimado,   tenham  sido  regularmente  determinadas  pelo  setor  competente
do    6rgao,    com   base   em   parametros    t6cnicos    objetivos,    para   a   melhor
consecuGao  do   interesse  ptiblico.

De   outro   lado,   cabe   esclarecer   que,   via   de   regra,   nao   6
papel  do  6rgao  de  assessoramento  juridico  exercer  a  auditoria  quanto
a    competencia    de    cada    agente    ptolico    para    a    pratica    de   atos
administrativos.   Incumbe   isto   sim,   a   cada  un  destes   observar   se   os
seus  atos  estao  dentro  do  seu  espectro  de  competencias.

Finalmente,     e    nosso    clever    salientar    que    determinadas
observaG6es  sao  feitas  sea cac6ter vinculativo,  mas  em prol  da  seguranga
da   pr6pria   autoridade   assessorada   a   quem   incumbe,    dentro   da   margem   de
discricionariedade   que   lhe    a   conferida   pela   lei,   avaliar   e   acatar,   ou
nao,     tais    ponderac6es.    Nao    obstante,     as    quest6es    relacionadas    a
legalidade  serao  apontadas  para  fins  de  sua  correGao.  0  prosseguimento
do   feito   sem  a   observancia  destes   apontamentos   sera  de   responsabilidade
exclusiva  da  Administra€ao.

EA  CONSULLE±

Versam      os      presentes      autos      a      respeito      da
solicitaGao    datada    do    dia    14/12/2021,     encaminhada    pela
presidente  da  Comissao   Permanente  de  Licitagao,   mediante  o
qual    submete   a   analise   e   consideraG6es   desta   Assessoria
Juridica  a  minuta   do   contrato  de   dispensa   de   licitaGao  N°
7/2022-00005,      locaGao      de      im6vel     para      instalaGao      do
I   _L  _  __  _  I     ,         .laborat6rio
obj etivando
de   Sadde.

e    ponto    de    apoio    aos    agentes    de    endemias,
atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal

Os     autos     foram     instruidos     com     os     seguintes
docunentos :

1)  SolicitaGao  da   Secretaria  de   Satide;

2)  Termo   de   Referencia;
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3)  Despacho   da   autoridade   competente   declarando   a
existencia  de  recursos  or€amentarios.

4)DeclaraGao        de        AdequaGao        OrGamentaria        e
Financeira;

5)  AutorizaGao      da      autoridade      Competente      para
proceder   a   abertura   do   presente   procedimento
administrativo;

6)Portaria      de      nomeaGao      da      CPL      -Comissao
Permanente  de  LicitaGao;

7)  AutuaGao   e   Parecer   da   CPL,.

8)  DocumentaGao   referente   ao   im6vel;

9)  Laudo  Tecnico  de  AvaliaGao  de  Locagao  de  Im6vel;

10)      Minuta  do   Contrato;

11)      Despacho      de      encaminhamento      a      assessoria
juridica.

DAS   CONSIDERA

Versam   os   presentes   autos   sobre   possibilidade   de   locagao   de
im6vel   urbano,   pertencente   a   LUIS   CARLOS   REIS   OLIVEIRA,   portador  do   RG

n°    8852560    e    CPF   n°    141.442.802-25,     im6vel    este    localizado    na    Tv.    ``M"

Quadra     36,     n°     03,.     Bairro     Joao     Paulo     11,     para     atendimento     das
necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Satide  de  Ipixuna  do  Pars.

A   locagao   de    im6veis    de   particular   por   parte   da   Administragao
Ptiblica   e   prevista   no    Inciso   X,    do   Art.    24,    da   Lei   n°    8.666/1993,    ou

seja,   6   caso  de  dis nsa de  liicita contudo  e  necessario  observar  os
seguintes   elementos,    segundo   a   qual   para   que   a   Administragao   Ptiblica

possa  de  utilizar  da  possibilidade  de  nao  realizar  a  licitaGao,   trazida
pelo  artigo  supracitado,   e  imprescindivel  que  observe  dois  pressupostos:

1)   A    justifica€ao    e    comprovagao    objetiva    de    que    o    pr6dio,
realmente,       condiz      com      a    necessidade      de      instalaGao      e
localizagao      das      atividades      aspiradas      pela      AdministraGao
Ptiblica;
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avaliagao  pr6via  no  mercado  quanto  ao
aluguel  para  que  esse nao  se  encontre  superfaturado.

_       ___      I-

ExpRNia

Pre9O   do

Embora   a   locagao   de    im6veis   esteja   enquadrada   nos    casos   de
dispensa      doutrinadores      tern     entendido      que      se      caracteriza     por
inexigibilidade,   justo  pela  ausencia  de  beneficio  de  outros  im6veis,   tese
essa  defendida  pelo  administrativista  Mar€al  Justen  Filho   (in  comentarios
a   Lei   de   LicitaG6es   e   Contratos   Administrativos,    12a   Ed.   Dial6tica,    Sao
Paulo   -   SP,    2008)  :

``Se     nao     hi     outra     escolba     para     a
Adrinistragao  Pthlica,  a  licitaeao  nao  lhe  trara
qualquer    beneficio    ou    vantagen.     Isso    nao
significa  que  inexigibilidade  e  dispensa  sejan
conceitos     id6nticos.     Na     inexigibilidade,     a
aus6ncia  de  beneficio  deriva  da  inutilidade  da
licitaeao    (pois    se    nao    ha   pos§ibilidade    de
capetieao),.   en   alguns   casos   de   dispensa,   a
ausencia deriva de que,  ehoora existindo outra§
op¢6es,    Babe-se   que   nechun   delas    sera   Dais
vantajosa".

Ressalte-se     que    a    caracteristica    do    in6vel    6    de    suna
ixportancia  de  ndo  que  a  adrinistra¢ao  nao  tenha  outra  escolha.   Embora
existentes   outros    im6veis.    No   caso,    o   im6vel   ora   encontrado   6   o   mais
apropriado,    devido   atender   as   necessidades   da   Secretaria   Municipal   de
Satide .

Conv6m  esclarecer,   que   o   instituto   da   inexigibilidade  nao
se  apresenta  adequado  para  a  aquisi€ao  ou  loca€ao  de  im6vel  destinado  a
atender  as   necessidades   da  Administragao,   haja  vista   que  o  inciso  X,   do
art.      24,      da     Lei     Federal     n°      8.666/93,      preve     expressamente     a

possibilidade   de   dispensa   de  licitaGao   para    tais    hip6teses,     in
verbis :

``trt.  24  -i  dispensavel  a  licitagao:

(......)
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-    para    a    coxpra    ou    locaeao    de    im6vel
®  _   _          __        _===-, \i,+destinado    ao    atendimento    das     finalidades

precipuas da adrinistraeao,  cujas  necessidade§
de   instalaeao   e   localizaeao  condicionen  a  sua
escolha,  desde  que  a  preeo  seja  coapativel  con  a
valor de  mercado,  segundo  avaliagao pr6via''.

Verifica-se  que  o  dispositivo  imp6e  certos  requisitos  para
que   se  possa   considerar  regular   eventual   contratagao   feita   com  amparo
nessa  permissao  legal,   quais   sejam:

a)           Comprovagao     da    necessidade    de     im6vel

££:n±stdreasGeamop,.enh°         das         atividades         da

b)          A            escolha            do            im6vel            deve
necessariamente   decorrer   de   sua   adequaGao   as
necessidades  do  6rgao,   no  que   tange  as   condi€6es
de   instala€ao   e   de   localizaGao;

c)           Demonstrac:ao,   segundo   avaliacao  previa,   da
compatibilidade  do  pre¢o  com  o  valor  de  mercado.

Ademais,    a    soluGao   pensada   na   Lei    foi    justamente   a   de
permitir,    frise-se   por   dispensa   de  licitagao   e,   portanto,   mediante
procedimento  mais  agil,   a  aquisicao  ou  locagao  de  edificaGao  pronta
e  acabada,    compreendendo   que   se   o   6rgao   estivesse   diante   de   comprovada
necessidade  de  ocupar  un  novo  im6vel,   aliado  a  existencia  de  determinado
ben  que  se  adequasse  as  condiG6es  de  instalaGao  e  localizaGao  pretendidas,

poderia   o   poder   p6blico   efetivar   a   contratacao.    Logo,    nesse   caso,    o
silencio   da   norma    deve    ser    interpretado    de    forma    restritiva    e    nao
extensiva,     de    modo    a    empreender    maior    eficacia    na    sua    aplicaGao    e
seguranGa  na  gestao  dos   recursos  ptiblicos.

Alias,   o   silencio  da  Lei  a  esse    respeito  ja  levou  o  lribunal
de    Contas    da    Uniao    a    manifestar-se,     em    caso    isolado    e    em    carater
excepcionalissimo,   pela   regularidade   de  dispensa  para   aquisiGao  de  im6vel
em  construgao,   levando  em  conta,   entre  ou.I.res,   o  fato  de  que  a  Administra€ao

ja   tinha   inclusive   assumido   a   propriedade   e   tomado   posse   do   ben   im6vel
adquirido   (Decisao   n°   589/1997-Plenalio)  .
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Portanto,     os    raros    e    incomuns    casos    ja    enfrentados    pelo
Tribunal   de   Contas   evidenciam   que   a   tese   aqui   defendida,   no   sentido   de

que,   em  se  tratando  de  edifica€ao,   a  Administra€ao  deve  orientar-se  para
a   escolha   de   urn   im6vel   pronto   e   acabado,    que   possa   atender   plenamente
as   suas   necessidades,   e  a  melhor  alternativa  para  resguardar  o  interesse

ptiblico  e  alcanGar  o  fin  colimado  pela  norma,   evitando,  inclusive,   riscos
desnecessarios   na  aplicagao  dos   recursos  ptiblicos.

Vale   destacar,    os    ensinamentos    do   magist6rio   do    Professor
Diogenes   Gasparini,   no   livro   Direito  Administrativo,    10   EdiGao,   pa.
476:

``0   inciso   I   do   art.    24   do   Estatuto   federal
I,icitat6rio      preve      a      dispensabilidade      de
licitagao  para  os  casos  de  coxpra  ou  locaeao
de      im6vel     destinado     ao    atendimento     das
finalidades  precipuas  da    Adninistra§ao,     cujas
necessidades    de     instalaeao    ou     localizagao
condicionen a  sua  escola.  fi  not6rio  que  nao  se
trata    de    dispen§a,    ms    de    inexigibilidade.
Axpliou-se,     a    nosso    vet,     o    conteddo    desse
dispositivo,      e     hoje,      como      todas     as
finalidades   precipuas   da   AdministraGao   sao
servigos  pthlicos,  restou  mis  facil  a  dispensa.
A  instalaqao   ou   localizaeao   do   servigo,   nao
obstante        ease        alarganento,        coatiouan
restringindo a hip6tese".

Para   o   doutrinador  MarGal   Justen   Filho,   na   obra  Comentarios   a
Lei   de   Licitag6es   e   Contratos Administrativos,   Ed.   Dial€tica,   pg.
262:

``A       aus€ticia       de       licitaeao       deriva       da
iapossibilidade   de   o   interesse   ptiblico   ser
satisfeito  atrav6s  de  outro  im6vel,  que  nao
aquele    selecionado.    As    caracteristicas    do
im6vel      (tais     core     localizacao,     dinensao,
edifica€ao,  destinaeao etc. )  sao relevantes,  de
modo  que  a  Adninistracao  nao  ten  outra escolha.
Quando   a  Adrinistragao   necessita  de   im6vel  para
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destinacao      peculiar      ou

Eaxp¥R£

com       localiza§ao
determinada,  nao se  toma possivel  a capeticao
entre particulares.  Ou  a  administracao  localiza  o
indvel  que  se  pre8ta  a  atender  seus  interesses  ou
nao   a   encontra.   Ha  prineira   hip6te§e,   cake-lhe
adquirir    (ou   locar)    a   in6vel   localizado,    na
segunda,  6  ixpossivel  a  locacao  ou  aquisieao.  A
aquisiGao   ou   locaqao   de   im6vel   destinado   a
utilizagao      especifica      ou      en     localizagao
deterfunada      acarreta      a      inviabilidade      de
coupetieao".

Refor€ando   o   que   ja   foi   dito   antes,    salienta   o   doutrinado
Mar¢al     Justen    que    antes    de    promover    a     contrataGao,     na     situaGao
apresentada,   deve  ser  cumDri.ri^  a  avi~z\n^i`   I-i---cumprido  a  exigencia  de  tres  requisitos  a  saber:_ _ __  I _ `

im6velde
;  b)  ad

interesse foico   es
Com  Os

deun
ecifico

arfrotros

Odes

c)co
mercado .

in6vel

Entendemos  esta  autorizada  legalmente  a  Contratacao  Direta,
porquanto    os     requisitos     foram   atendidos,     pois     se    verificam    na
Justificativa  apresentada,   que  o  im6vel  apresenta  certas  caracteristicas
que   o   tornam   singular,    como   a   localizagao,    a   dimensao,    e   a   destinagao,
tornando     o    mais     adequado     para     o    desempenho    da       atividade     ali     em
funcionamento,    al6m   do    mais,    o   pre€o   do   aluguel   verificado,   atrav6s   de
Avaliac:ao  Mercadol6gica,   esta   compativel   com  o  praticado  no  mercado,
conforme     atestado    pelo     LAUDO     TECNICO     DE    AVALIA€AO     DE     LOCAGAO    DE

IM6VEL,   juntado  aos   autos  do  procedimento  em  epigrafe.

a   sabido   que   a   contrata€ao   direta   exige   requisitos   para   ser
realizada.   Dentre   esses   requisitos,   e   compuls6rio   a   existencia   do   Termo
de  Ratifica¢ao  que  sera  assinado  pela  Ordenadora  de  despesas  da  Secretaria
Municipal   de   Satide.   a   obrigat6rio   a  publicaGao   do   Termo   no   6rgao   de
Imprensa    Oficial,    al6m    da    Justificativa    que    embase    a    dispensa    de
licitagao.  Outro  requisito  6  a  elaboraGao  de  urn contrato,  este  estipulando
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em   suas    clausulas    as    condi€6es   da   presta€ao

Exp¥R£

do    servigo.    Alem   da
previsao  orGamentaria,   a  quai  ja  existe  nos  autos .--- '-T'.    ILL""   u

Pelo     exposto,      concluinos     que     a     presence     processo
licitat6rio  se  encontra  apoiado  na  Lei  de  Licitae6es  e  Contratos,  ja
que  fora  denon8trado  a  cuxprimento  das  condicionaates  exigidas,   atrav€s
de   previa    avaliagao,    e    da    necessidade    do   ben   em    relagao    ao    serviGo
desempenhado .

DA cONCLusao

Diante    do    exposto   e    observado    o    valor    a    ser   praticado   na
contratagao   que   nao   podera   ser   superior   aos   pregos   comparativamente
praticados   no  mercado,   a  Assessoria   Juridica  do  Municipio  de   Ipixuna   do
Pars,    manifesta-se   pela   POSSIBII,II)roE   in  DISPEINSA   DE   Iilclmcio,    para
locagao    de    im6vel    urbano,     pertencente    a    LUIS    CARLOS    REIS    OLIVEIRA,

portador  do  RG  n°   8852560  e  CPF  n°   141.442.802-25,   im6vel  este   localizado
na  Tv.   ``M"  Quadra  36,   n°   03,.   Bairro  Joao   Paulo   11,   na  Cidade  de   Ipixuna
do    Pars,     Estado    do    Pars,     para    atendimento    das    necessidades    da
Secretaria  Municipal  de  Satide,   do   Municipio   de   Ipixuna   do   Pars,
atrav6s  da  modalidade  dispensa  de  licitaGao,   com  fundamento  no  inciso  X,
do  artigo  24,  da  Lei  n°  8.666/93,  e  as  alterag6es  que  lhe  foram  realizadas,
nos  demais  dispositivos   atinentes  a  mat6ria,   e  por  todo  o  exposto.

E  o  parecer,.
S.    M.    J.
Ipixuna   do   Pars,   31   de   dezelnbro   de   2021.
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