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PARECER JURÍDICO 2017-AJUR/PMJCR 

PROCESSO Nº: 592/2017 - PMJ. 

 

Interessados: Secretaria Municipal de Educação, 

cultura e Desporto. 

 

Assunto: Locação de imóvel para funcionamento de 

casa de apoio aos estudantes indígenas fora do 

domicílio na cidade de Santarém. 

 

1- RELATÓRIO 

  

Trata-se de consulta encaminhada a este jurídico, Processo Administrativo nº 

592/2017 – Dispensa de Licitação nº 017/2017, quanto à possibilidade de celebração de 

contrato de locação de imóvel para funcionamento de casa de apoio aos estudantes 

indígenas fora do domicílio na cidade de Santarém, o qual se encontra situado à Rua 

Lauro Sodré, nº 48, Casa B, Bairro Diamantino, Santarém – Pará.  

Foi remetido a esta Assessoria Jurídica para análise e emissão de parecer, o 

processo de dispensa de licitação conforme solicitação contida no Memorando nº 

288/2017. 

 Os autos encontra-se instruídos com os seguintes documentos considerados 

relevantes para o feito: Memorando, Pedido de bens e serviço, Dotação 

orçamentária, Parecer técnico de avaliação para imóveis, Justificativa de contratação 

direta, Contrato, Certidões e outros documentos necessários ao feito. 

  

É o relatório. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO 

Esclarece a Secretaria interessada, em sua justificativa, que a referida 

contratação se faz necessária em razão de o imóvel ser considerado propício para o 

desenvolvimento dos trabalhos realizados por aquele órgão. Diante desse quadro, 

constata-se que as necessidades de instalação e localização condicionam à escolha do 
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imóvel objeto do presente, restando presente, por conseguinte, a inviabilidade de 

competição, o que autoriza a dispensa de licitação. 

A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de 

licitação para as contratações realizadas pela Administração Pública:  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Na dispensa, a competição é viável e, teoricamente, a licitação poderia ser 

promovida, mas, diante das peculiaridades do caso, previu a lei que a realização da 

licitação não resultaria producente para os interesses perquiridos.  

José Santos (Carvalho Filho José dos Santos. Manual de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007) acrescenta que esta se caracteriza 

pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela 

particularidade do caso, decidiu o legislador não torná-lo obrigatório. 

A licitação dispensável ou dispensada, ensina Hely Lopes Meirelles , "é aquela 

que a própria lei declarou-a como tal". 

Para a locação de imóvel pela Administração Pública, como é o caso em tela, é 

previsto, no artigo 24, da Lei das Licitações, caso de dispensa de licitação:  

Art. 24. É dispensável a licitação:  

(...) 

X - A locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 

Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua 

escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 

prévia;  

O dispositivo legal citado excepciona a regra de exigência de licitação para a 

locação de imóvel urbano quando há impossibilidade de o interesse público ser 

satisfeito por outro imóvel, que não aquele selecionado. 
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Nesse sentido, os Tribunais: 

EMENTA: CONTRATAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 018/2011. 1ª E 2ª FASES 

CONTRATUAIS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DISPENSA DE LI

CITAÇÃO. FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. PROCESSO REGULAR. INTIMAÇÃO DO 

RESULTADO DO JULGAMENTO. Vistos, etc. Trata o presente 

processo de dispensa de licitação e da formalização do Contrato 

Administrativo nº 018/2011, firmado entre o Instituto de Meio 

Ambiente de Mato Grosso do Sul e a Imobiliária Colmeia Ltda., tendo 

por objeto a locação de imóvel para sediar as instalações da Unidade 

Regional de Dourados do IMASUL. A 3ª Inspetoria de Controle 

Externo, através da Análise Processual “ANP- 3ICE-7128/2013” (peça 

nº 21), procedeu à análise dos autos e constatou a ausência de 

documentos, requerendo assim, a notificação do interessado na 

forma regimental. Devidamente notificado, o responsável acostou nos 

autos, consoante peça nº 25, documentos e justificativas no intuito de 

sanar as irregularidades anteriormente apontadas pela 3ª Inspetoria 

de Controle Externo. A seguir, a 3ª Inspetoria de Controle Externo, 

retornando os autos, mediante Análise “ANA-3ICE-8208/2014” (peça 

nº 31), ratificou integralmente a análise anterior, entendendo pela 

regularidade da dispensa de licitação e formalização contratual, 

conforme se verifica a seguir: Face ao exposto, restando sanadas as 

irregularidades inicialmente postas, com fundamento no artigo 120, I 

e II (1ª e 2ª fases) do Regimento Interno desta Corte, entendemos 

pela regularidade do procedimento licitatório e da formalização 

contratual (1ª e 2ª fases), e disponibilizamos o feito à continuidade do 

trâmite regimental pertinente. No mesmo sentido, o Ministério Público 

de Contas, por meio do parecer “PAR-MPC - GAB. 7 DR.JAC-

17533/2014” (peça nº 35), opinou pela regularidade 

da dispensa de licitação e formalização contratual, conforme abaixo: 

Pelo que dos autos constam, e de acordo com a manifestação do 

corpo técnico, ANC-3ICE-8208/2014 (integra fls. 524), este 

Ministério... Data de publicação: 18/12/2014. TCE-MS - CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 1191062012 MS 1346877 (TCE-MS) 

 

 Entendemos está autorizada legalmente a Contratação Direta, porquanto os 

requisitos foram atendidos, pois se verificam na Justificativa apresentada, que o imóvel 

apresenta certas características que o tornam singular, como a localização, a dimensão, e 

https://tce-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/158988952/contrato-administrativo-1191062012-ms-1346877
https://tce-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/158988952/contrato-administrativo-1191062012-ms-1346877


 
 

 
 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

“Construindo Uma Nova História” 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, 034-Centro – CEP: 68195-000 – Jacareacanga – Pará 
Fones: (93) 3542-1266/1524/1304 – CNPJ. Nº 10.221.745/0001-34 

a destinação, além do mais, o preço do aluguel verificado, através de Avaliação 

Mercadológica, está compatível com o praticado no mercado. 

 O documento que estava pendente foi acostado ao Presente processo, como a 

Certidão Negativa de Imóvel atualizada, identificando desse modo, a inscrição 

imobiliária. Assim, satisfazendo devidamente as exigências, não vislumbramos nenhum 

óbice à contratação da empresa acima referida por meio do procedimento de Dispensa 

de Licitação, considerando que os demais requisitos legais foram satisfeitos para o 

presente procedimento. 

 

3 - CONCLUSÃO 

A Consultoria Jurídica, manifesta-se pela POSSIBILIDADE DA DISPENSA 

DE LICITAÇÃO, para locação de imóvel, pertencente ao Sr. JACKSON ALVES 

RIBEIRO, pelo período 11 (onze) meses, imóvel este localizado na Rua Lauro Sodré, nº 

48, Casa B, Bairro Diamantino, Santarém – Pará, para atendimento das necessidades do 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, através da modalidade dispensa 

de licitação, com fundamento no inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e as 

alterações que lhe foram realizadas, nos demais dispositivos atinentes à matéria, e por 

todo o exposto 

 

É o parecer, 

Salvo melhor entendimento.  

 

Jacareacanga, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

RAIMUNDO ROBSON FERREIRA 

OAB/PA Nº 13.478 

Advogado 
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