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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

COORDENADORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

Parecer nº 028/2019-CJL/CMS 

Consulente: Setor de licitações e contratos da Câmara. 

1. RELATÓRIO 

Trata o presente expediente de solicitação de análise jurídica acerca do pro-
cedimento de contratação direta, fundamentada no art. 24, inciso X, da Lei de Licita-
ções, para a locação de imóvel.  Justifica-se da necessidade da Câmara Municipal para 
locação de imóvel para servir exclusivamente para a digitalização e arquivamento de 
documentos antigos e outros materiais não mais utilizados, pertencentes à Câmara 
Municipal de Santarém. 

O imóvel, de propriedade da CONSTRUCAR CONSTRUTORA E IMOBI-
LIÁRIA, representada pelo Sr. AGUINALDO CARVALHO DE AGUIAR, está locali-
zado na Trav. Agripina de Matos, s/n, bairro da Esperança. O contrato, tem previsão 
de vigência pelo período de 01 de junho de 2019 com término em 31 de dezembro de 
2020, pelo valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) por mês. 

Os autos vieram autuados e instruídos com os seguintes documentos, no 
que importa à presente análise: 

a) Memorando nº 059/2019-GC, informando acerca da necessidade de 
locação de imóvel para servir exclusivamente para a digitalização e 
arquivamento de documentos antigos e importantes da Câmara Mu-
nicipal de Santarém (fls. 01); 

b) Propostas e cópias de contratos com base em pesquisa no site do 
TCM/PA (fls. 02/14);  

c) Documentos relativos ao galpão de propriedade da Construcar 
Construtora e Imobiliária, representada pelo Sr. Aguinaldo Carvalho 
de Aguiar (parecer de avaliação de avaliação imobiliária com fotos, 
registro de imóveis, informações cadastrais e financeiras e cadastrais, 
certidão negativa de tributos, documentos pessoais dos proprietários 
(fls. 15/28); 

d) Manifestação preliminar da presidência da Casa (fls. 29); 

e) Justificativa (fls. 30/33); 

f) Comprovação da escolha (fls. 34/35); 

g) Justificativa do preço do imóvel (fls. 36/37);  

h) Comprovação da existência de crédito e reserva orçamentária (fls. 
38/41); 

i) Autorização para abertura do processo (fls. 42); 

j) Termo de autuação (fls. 51); 

k) Justificativa para a contratação (fls. 55/59); 
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l) Documentos relativos a alterações do contrato da Construcar Cons-
trutora e Imobiliária (fls. 65/77);  

m) Minuta do contrato (fls. 78/83); 

Relatado o pleito, emite-se o parecer. 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO  

A licitação é procedimento obrigatório à Administração Pública para efe-
tuar suas contratações, consoante preceitua o art. 37, Inciso XXI, Constituição Federal, 
ressalvados os casos em que a Administração pode ou deve deixar de realizar licitação, 
tornando-se dispensada, dispensável e inexigível.  

Da análise da situação fática aqui disposta, a locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da Administração Pública em suma, se resta 
configurada algumas situações legais previstas no art. 24, da lei nº 8.666/93, mais es-
pecificamente, em seu inciso X. 

Segundo a Lei Federal no 8.666/93, em hipóteses tais, a Administração Pública 
pode realizar a contratação direta das referidas aquisições, mediante contratação di-
reta, dada a emergencialidade do caso, conforme artigo 24, inciso X do referido di-
ploma in verbis:  

Art 24 — É dispensável a licitação: 

(...) 

X — para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instala-
ção e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja com-
patível' com o valor de mercado, segundo avaliação. 

 Consoante se verifica no dispositivo legal acima, a Administração Pública 
é dispensada 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 condicionem sua escolha;  

c) preço compatível com o valor de mercado;  

d) avaliação prévia. 

A avaliação do imóvel, realizada em 05.02.2019, em contraposição ao cál-
culo que define o valor médio aferido com base em cruzamento de preços de imóveis 
com padrão semelhante, comprova a compatibilidade do preço a ser contratado com 
o preço praticado no mercado (fls.36/37). A avaliação deve necessariamente anteceder 
a firmação do negócio avençado, o que no presente caso configura-se a locação, pois 
sem avaliação prévia não há como aferir o preço praticado no mercado.    

A destinação e finalidade do prédio está demonstrada na justificativa 
(fls.30/33), e a comprovação da escolha (fls.34/35), tratando-se de imóvel com instala-
ções condizentes ao que se destina (fls. 15/18). 

A proposta de locação atende as necessidades emergências da Câmara, na 
sua organização interna e preservação de arquivos documentais por serem de interesse 
Público e patrimonial do Poder Legislativo. 
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Cumpre salientar que, embora dispensável a licitação, os requisitos exigidos 
no art. 26 da lei n. 8 666/93 são de cumprimento obrigatório para as dispensas admiti-
das com base no art. 24, X, quais sejam: a) razão da escolha do fornecedor ou executante; b) 
justificativa do preço: c) juntada de propostas comerciais devidamente assinadas, ou caso te-
nham sido requeridas e enviadas através de e-mail, juntada das mensagens eletrônicas que as 
ensejaram.  

Consoante está orientação emanada do TCU, vazada em decisão colegiada1:  

“Instrua os processos de contratação direta segundo os procedimen-
tos estabelecidos no artigo 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, 
de modo que sejam devidamente formalizados os elementos requeri-
dos pelos incisos I a III desse dispositivo por meio de expedientes es-
pecíficos e devidamente destacados no processo, caracterizando a mo-
tivação do administrador para a prática dos atos e juntando-se justi-
ficativa de preços que demonstre, item a item, a adequação dos preços 
àqueles praticados no mercado local, assim como parecer jurídico 
conclusivo que opine inclusive sobre a adequação dos preços unitá-
rios propostos pela entidade selecionada.” 

 

Feitas tais considerações, cumpridos os requisitos legais, passa-se a análise 
da minuta do contrato. 

a) Da Minuta do Contrato 

A regulamentação dos contratos administrativos encontra-se prevista no ar-
tigo 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 con-
tratos administrativos, sendo as seguintes:  

“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, data-base 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 en-
trega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;  

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classifi-
cação 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 con-
versão, quando for o caso;  

                                                 
1 Acórdão nº 690/2005 - TCU - 2ª Câmara (subitem 9.2.2), disponível em https://bit.ly/2IRmWjU  

https://bit.ly/2IRmWjU
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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 pes-
soas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estran-
geiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare compe-
tente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão 
contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei.”  

Na minuta do contrato em epígrafe, se fazem presentes todas as cláusulas 
exigidas pela legislação. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante o exposto, obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº 
8.666/1993, entende-se que poderá se adotar a modalidade de dispensa de licitação, 
podendo ser dado prosseguimento ao processo licitatório e seus ulteriores atos. Res-
salvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e com o inarredável respeito ao en-
tendimento diverso, este é o entendimento, S.M.J. 

É o parecer, ora submetido à apreciação. 
Santarém, 17 de maio de 2019 

 
 

 
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO 

COORDENADOR GERAL JURIDICO-LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Santarém 

OAB/PA nº 8387 
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