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Parecer Jurídico – Licitação: nº 053/2021 
Processos Administrativos nº: 059/2021/SEURBI/PMO  
Dispensa de Licitação nº 015/2021/SEURBI/PMO 
Procedência: SEURBI 
Contratado (a): EDILSON BELEM RIBEIRO 
Objeto: LOCAÇÃO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE MATERIAL (TIPO PIÇARRA), PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, LOCALIZADO NA FAZENDA SANTA HELENA, RAMAL DO ESCURO, 
JERETEPAUA, ZONA RURAL, ÓBIDOS/PA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, 
URBANISMO E INFRAESTRUTURA – SEURBI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 

 
I – RELATÓRIO 
 

Chega para análise o processo de dispensa de licitação para a LOCAÇÃO DE ÁREA PARA 
EXTRAÇÃO DE MATERIAL (TIPO PIÇARRA), PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 
ÓBIDOS, LOCALIZADO NA FAZENDA SANTA HELENA, RAMAL DO ESCURO, JERETEPAUA, ZONA RURAL, 
ÓBIDOS/PA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, URBANISMO E 
INFRAESTRUTURA – SEURBI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 

 
O Processo iniciou com a solicitação feita através do Ofício n.º 352/2021/SEURBI, da lavra do 

Secretário Walmir Cardoso Pinto, vindo a anexar o termo de referência, Portaria de fiscal, laudo de avaliação 
e cotações de preços. 

 
O Contador Carlos Vittor de Andrade Monteiro – CRC/PA 015565/0, declarou que existe dotação 

orçamentária. 
 
O Processo obteve despacho do Prefeito autorizando a contratação por meio de dispensa de 

licitação. 
 
Posteriormente, o processo foi autuado e encaminhado a Procuradoria Jurídica com a Minuta 

do Contrato Administrativo. 
 
Eis o breve relatório. 

 
II – ANÁLISE JURÍDICA 
 

Verifica-se que o Termo de Referência apresentado indica de forma correta o objeto, as 
descrições do contratado, e as obrigações das partes. 

 
Da análise da situação fática aqui disposta, verifica-se que a locação do imóvel destinado ao 

atendimento das finalidades precípuas da Administração Pública em suma, se encaixa perfeitamente na 
exceção elencada no Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93. 

 
Assim sendo, o município é dispensado de licitar a locação de um imóvel que lhe seja realmente 

indispensável, em razão das necessidades de instalação e localização. 
 
Contudo, para amparar esta hipótese de dispensa de licitação, é imperativa a satisfação dos 

seguintes requisitos: a) destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração; b) 
necessidades de instalação e localização que condicionem sua escolha; c) preço compatível com o valor de 
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mercado; d) avaliação prévia. 
 
Nota-se, que a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura providenciou 

a avaliação prévia do imóvel comprovando a compatibilidade do preço a ser contratado com o preço 
praticado no mercado, avaliação essa que deve necessariamente anteceder a firmação do negócio 
avençado. 

 
Dentre as cotações de preços apresentadas, verifica-se que a empresa E. B. Ribeiro – ME 

ofereceu o melhor preço.   
 
Pois bem, o imóvel escolhido além de possuir o menor valor cotado, possui as autorizações 

legais exigidas para que o Município faça a extração do material (piçarra) necessário. Desta forma, verifico 
a regularidade do procedimento, com base nas justificativas e documentos apresentados nos autos do 
processo de dispensa. 
 
III – DA MINUTA DO CONTRATO 
 

A regulamentação dos contratos administrativos encontra-se prevista no art. 54 e seguintes da 
Lei n.º 8.666/93, tendo o art. 55, da referida norma, previsto quais são as cláusulas que necessariamente 
deverão estar consignadas nos chamados contratos administrativos, sendo as seguintes: 
 

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e 
de recebimento definitivo, conforme o caso; 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das 
multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 desta Lei; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o 
caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite 
e à proposta do licitante vencedor; 
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
§ 1º (VETADO) 
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, 
inclusive aquelas 
domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare 
competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, 
salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei. 
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Na minuta do contrato anexa verifica-se que se fazem presentes as cláusulas pertinentes ao 
caso exigidas pela legislação. 
 
IV – CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, concluo o presente Parecer Jurídico pelo DEFERIMENTO da Dispensa de 
Licitação com base no art. 24, X, haja vista a necessidade de locação do imóvel para atendimento das 
finalidades precípuas da SEURBI, desde que haja as licenças legais para que o município faça a extração de 
forma direta. 

 
É o parecer sub examen, salvo melhor juízo. 
 
Óbidos, 25 de Junho de 2021. 

 
 
 
 

Fernando Amaral Sarrazin Júnior 
Advogado - OAB/PA 15.082 

Decreto n.º 1002/2012 
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