
'J [/

MUNICÍPIO DE óBIDOS
CNPJ/MF no.: ()5.131.18(,/OOOl-64

PROCURADORIA TURÍDICA DO MUNICÍPIO DE óBIDOS

PARECER DE UCITAçÃO Ne 309/2022 - PJMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne: 668/2022

DTSPENSA DE UCrrAçÃO - O57l2022lGAB

ASSUNTO: Locoção de lmóvel locolizodo no Rua Marcos Rodtigues de Souza, ne. 775, BairÍo
Centro, óbidos/PA, com o finalidade de tnstaloção e Funciondmento do PROCON MUNIC\PAT,

vinculddo à Secretá d Municipol de Administrdção e Desenvolvimento Humdno-SEMAD.

RETATóRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico acerca do procedimento deDispensa de

Licitação, fundamentada no art. 24, inciso X, da Lei ne 8.666/93 c/c aíligo 51 da Lei ne.8.245/f99L,
para locação de imóvel destinado a lnstoloção e Funcionomento do PROCON MUNICIPAL,

vinculddo à Secrclirid Municipdl de Administroção e Desenvotvimento Humdno-SEMAD.

Por meio do Ofício nc 465|2O22|SEMAD, encaminhou os documentos pertinentes

para subsidiar o refêrido processo licitatório, entre eles, o Termo dê Rêferência com "justiíicativa,

objeto, fiscais e obrigações". Justificou ainda, que dentre os imóveis encontrados este é o que

apresentou o menor valor. Por íim, verifica-se anexo o Iermo de Reserva Orcamentária.

declarando que existe recuíso para a despesa pretendida. Eis o breve relotório.

ANÁtISE JURíDICA

Antes de adentrar no mérito em questão, se faz necessário ressalter que esta

Procuradora Jurídica se atém, tão somente, a questões relativas à legalidade do processo

licitatório, a fim de verificar a observância às legislações pertinentes ao caso, não sendo de minha

competência nenhuma consideração acerca da discricionariedade e conveniência da presentê

contratação. Feito o devido esclarecimento, passo à análise jurídica que o caso requer.

A Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de observar o princípio

instrumental da licitação, cujo objetivo é propiciar a contratação mais vantajosa à Administração,

conforme vejamos:

Art. 37, XXI - tessolvqdos os cosos especiÍicodos no legisloçdo, os obtos,
seNiços, cofipros e olienoções serõo contrutodos medíonte prccesso de
licitoçõo públicd que ossegute iguoldode de condições o todos os

concorrentes, com clóusulos que estobeleçom obrigoções de pogomento,
montidos os condições eíetivos do píoposto, nos termos do lei, o qudl
somente petmitirá os exigêncios de quoliíícação técnico e econômico
indispensóveis à goruntío do cumprimento dos obrigoções.

EntÍetanto, a Carta Magna prevê expressamente a existência de situações que

excepcionam o dever de licitar. São os casos das licitações tidas por inexigíveis, dispensadas ou

dispensáveis.

Analisando o presente processo, veriÍica-se que o município objetiva a realização

da contratação por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art.24, X, da tei ne 8.666/93, o
qual dispõe:

Art. 24. É dispensável o licitoção:
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X - pdío o compÍo ou locoçõo de iínóvel destínado oo otendimento dos

iinolidodes Necipuos do odministroçõo, .ujos necessidodes de instoloção
e locolizoçõo condicionem o suo escolho, desde que o preço tcjo compotivel
como volot de fiercddo, segundo ovolioçào ptévio;

Da análise da situação fática aqui disposta, verifica-se quê a locação dê imóvel

destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração Pública em suma, se encaixa

perfeitamente na exceção acima elencada.

Assim sendo, o município é dispensado de licitar a locação de um imóvel que lhe se.ja

realmente indispensável, em razão das necessidades de instalação e localização. Contudo, para

ampâraÍ estâ hipótese de dispensa de licitação, é imperâtiva a satisfação dos seguintes requisitos:

a! destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração; b) necessidades de

instalação e localizâção que condicionem sua escolha; cf preço compatível com o valor de mercado;

dl âvaliação prévia.

Nota-se, que a Secretaria Municipal de Administração providenciou a avaliação prévia

do imóvel comprovando a compatibilidade do preço a ser contratada com o preço praticado no

mercado, avaliação essa que deve necessariamente anteceder a firmação do negócio avençado.

Pois bem, o imóvel escolhido além de possuir toda a infraestrutura necessária, possui

o menor valor pesquisado. Desta forma, verifico a regularidade do procedimento, com base nas

justificativas e documentos apresentados nos autos do processo de dispensa.

DÀMI§UIÀ9AI9trI8AIA
A regulamentação dos contratos administrâtivos encontra-se prevista no art. 54 e

seguintes da Lei n.e 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:

"An. 55. 5õo clóusulos necessótios efi todo contioto os que estobeleçom:
I - o objeto e seus elementos cdrudei,ticos;
ll - o regime de execuçõo ou o iotmo de Jomecimento;
lll o prcço e os coadições de poqomento, os ctitétios, doto- bose e
pe odicidode do rcoiustomento de preços, os ctitérios de otuoli2oçõo
fionetótlo entíe o doto do odimpleme.lto dos obrigoções e o do eÍetivo
pogomento;

lv - os ptozos de inlcio de etopos de execuçõo, de conclusõo, de
ehtrcgo, dê obseÚoção e de rccebimento deÍinítivo, cohÍome o cdso;
v - o ctédito pelo qudl coftero o despeso, com o indicoçõodo clossüicoçõo

Íuhcionol píogtumóticd e do cotegorío econdmico;
Vl os goruntios oÍe.ecidos poto ossequtut suo pleno execução,
quondo exigidos;
vll - os diíeitos e os íetponsobilidodes dos poftet os penolidodes

cobíveis e os gdlores dosmultas;
vlll - os cosos de rescisõo:

lX - o rcconhecimento dos direitos do Administroçtio, em coso de
rescisiio ddfiinisttdtivd prevísto no ort. 77 desto Lei;
x os condições de idpottoção, d doto e o toxo de côfibío poro conversõo,
quondo íoí o caso;
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Xl - o vinculoção oo editol de licitoção ou oo te.fio que o
dispensou ou o inexigiu, oo convite e à píoposto do licitonte vencedot;
xll - a legisloçõo aplicóvel à execuçõo do cohtÍoto e

especiolmente oos cosos omissos;

xlll - o obtigdçõo do cohttotodo de monteL durcnte todo o

erecução do conüoto, em compotibilidode cgfi ds obtigoções pot ele
ossuft'tidds, todds os condiçítes de hobilitoçõo e quolíficoçõo exigidos no

lÍcitoção,

§ 1e (vFrADô)

§ 2e Nos conttutos celebrcdos pelo Administtoção Público com pessoos

lisicos ou jutidicos, inclusive oquelos doniciliodos no estrcngeho, deveró
constoanecessoriofiente clóusulo que decldrc competente o Íoto do sede

da Adrninisttoçõo poro diimir quolquet questõo controtuol, solvo o
disposto no § 60 do ort. 32 desto Lei.

Na minuta do contrato anexa verifica-se que se fazem presentes as cláusulas

pertinentês ao caso exigidas pela legislação.

cor{cLUsÃo
Ressalte-se que a análise é feita sob o prisma estritamente jurídico-formal, não

adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem em

aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, sendo de responsabilidade dos

gêstores envolvidos âs informações prestadas.

Por todo o exposto, concluo o pÍesente Parecer Jurídico pelo DEFERIMENTO da

Dispensa de Licitação com base no art. 24, inciso x, da Lei ne 8.666193 clc artigo 51 da Lei ne.

8.245/L991, haja vista a necessidade de locação do imóvel pa? tnstoloção e Funcionomento do

PROíON MUNI0iPAL, vinculado à Secretá o Municipdl de Administrução e oesenvolvimento

Humono-SEMAD.

Óbidos/PA, 20 de outubro de 2022.
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pEDRO ROMUALDO Assinado de forhà

DoAMARAL i8illff;:Es8'
BRASIL:I 194521428 o111p1s

BRASIL:l1945214 241

PEDRO ROMUALDO DO AMARAI, BRAsIL

PROCURDOR GERAr - OAB/PA 13.289

oecreto Municipal ne 07512021
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