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PARECER JURÍDICO 

 

PROCESSO Nº 615/2017 – GAB/PMI 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2017 

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 

 

Assunto: Dispensa de licitação para locação de 

imóveis para depósito e transbordo de resíduos 

sólidos. 

 Base Legal: Inciso X do art. 24 da lei n.° 

8.666/93 c/c a Lei nº 8.245/91.   

I - DA CONSULTA 

 

Versa o presente sobre solicitação do Secretário Municipal de Obras, que 

requer emissão de parecer desta Assessoria Jurídica sobre a possibilidade de dispensa 

de licitação para locação de imóvel localizado na Zona Rural deste município, Lote 

Agrícola nº 743, Ramal do Prata, KM 07, CEP: 68.725-000, cuja posse pertence à Sra. 

MARIA MARLENE SANTOS DE LIMA. O imóvel será utilizado, provisoriamente, para o 

armazenamento de resíduos sólidos produzidos pelo Município até que seja implantado o 

aterro sanitário que servirá como solução de longo prazo à destinação final dos resíduos 

sólidos produzidos pela sociedade em geral, no território Municipal.  

Consta nos autos do processo, além do memorando que descreve a 

necessidade de locação do imóvel para fins de depósito de resíduos sólidos até solução 

definitiva com a implantação do projeto de aterro sanitário,  o Pedido de Bens e Serviços 

– PBS, contendo justificativa e informações complementares, proposta comercial, cópia 

dos documentos pessoais da proprietária do imóvel, cópia de recibo de compra e venda 

do imóvel, declaração de posse, título definitivo, Parecer Técnico de Avaliação para 

imóveis, expedia pelo Serviço de Arquiteta Carla Gisele de Souza Martins (CAU/PA – 

A62713-5), justificativa de contratação direta e outros. 

 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Para subsidiar a decisão administrativa de firmar o contrato de locação, 

passaremos as considerações sobre a possibilidade jurídica da matéria em exame, 

consignando que não se estar avaliando a conveniência e oportunidade da escolha, pois 

não é função jurídica identificar a existência de imóveis apropriado para funcionamento de 
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depósito de resíduos sólidos. Assim, a presente análise se restringe aos aspectos 

jurídicos, não levando em consideração outros aspectos administrativos ou econômico. 

Por outro, não custa lembrar que o parecer jurídico, conforme orientação 

doutrinária é ato de natureza meramente opinativa, não vinculante, cabendo ao gestor 

avaliar e tomar a decisão que melhor lhe aprouver. 

Feitas essas considerações, cumpre dizer que a regra para a Administração 

Pública contratar com particulares é a realização prévia de processo licitatório 

(inteligência do art. 37, inciso XXI da CF/88 e art. 2º da Lei nº 8.666/93). 

Todavia, existem certas situações em que o gestor público, embora podendo 

realizar o processo de licitação, o legislador ressalvou hipóteses em que a seleção de 

contratados pode prescindir da licitação, as exceções são classicamente denominadas de 

“dispensa” e “inexigibilidade”, e a maioria das hipóteses legais estão fixadas nos arts. 24 e 

25 da Lei nº 8.666/93, respectivamente.   

Em outras palavras, quando a Lei prevê hipóteses de contratação direta 

(dispensa e inexigibilidade) admite-se que por vezes a realização do certame não levará à 

melhor contratação pela Administração ou que, pelo menos, a sujeição do negócio ao 

procedimento formal previsto nas leis de licitações não corresponde ao eficaz 

atendimento do interesse público, naquela situação específica.  

No que interessa ao caso sob análise, frequentemente, a Administração 

Pública necessita de locar imóveis para diferentes usos, em função das necessidades do 

interesse público, muitas vezes cruciantes. Pois, nem sempre dispõem a administração, 

sobretudo Municipal, de recursos suficientes para comprar ou construir todas as 

instalações de que necessitam para o desenvolvimento de suas atribuições legais, como 

a limpeza urbana, precisando, socorrer-se da locação de imóveis de particulares, ainda 

que provisoriamente. 

Mas nem sempre, é possível encontrar, disponíveis, imóveis em condições 

adequadas que possibilitem a realização de um processo de escolha por meio de uma 

licitação. Assim, configura-se, na prática, a existência de um só imóvel que se adapte aos 

requisitos desejáveis, e cujo proprietário consinta em locá-lo à Administração Pública, 

assim, tal fato, terminar por levar o gestor a optar pela dispensa de licitação, nos moldes 

previsto no inciso X do art. 24 da Lei 8.666/93. 

Nesse sentido, verifica-se a Lei Federal 8.666/93(Lei de Licitações e contratos) 

em seu artigo 24, inciso X, 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 instalação 

e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 

compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;(Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”  



 ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 

Assessoria Jurídica 

 

 

 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55  Pág. 3/4 

Vê-se, portanto, que a própria lei especifica as hipóteses de exceção à regra 

geral, oferecendo uma margem de ação ao administrador, diz então que a Administração 

Pública possui discricionariedade para contratar por dispensa de licitação para os casos 

enumerados no art. 24, o que significa a possibilidade de o Poder Público agir de acordo 

com a conveniência e oportunidade, mas sem desrespeitar o ordenamento jurídico, 

obedecendo aos princípios gerais da Administração Pública e os requisitos específicos do 

dispositivo legal . 

Segundo ensinamento de Marçal Justen Filho, que em sua obra comentários a 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, afirma:  

“Quando a Administração necessita de imóvel para destinação peculiar ou 

com localização determinada, não se torna possível a competição entre 

particulares. (...) A aquisição ou locação de imóvel destinado a utilização 

específica ou em localização determinada acarreta inviabilidade de 

competição.”  

Portanto, assiste ao gestor público discricionariedade quanto a escolha de 

imóvel a ser locado para nele desempenhar as atividades dos órgãos integrantes de sua 

estrutura administrava, contudo tal margem de ação, não significa arbitrariedade, pois, 

estão fixados requisitos, os quais devem ser observados e comprovados nos autos em 

cada caso concreto, vejamos quais são, segundo novamente Marçal Justen Filho 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª ed., São Paulo: 

Dialética, 2009, pg. 311), vejamos: 

“A contratação depende, portanto, da evidenciação de três requisitos, a 

saber: a) necessidade de imóvel para satisfação das necessidades 

administrativas; b) adequação de um determinado imóvel para satisfação 

das necessidades estatais; c) compatibilidade do preço (do aluguel) com 

os parâmetros de mercado.” Grifou-se.   

Ora! contam nos autos Pedido de bens e Serviços – PBS e termo de 

justificativa de contratação direta atestando a necessidade de imóvel para satisfação de 

necessidade administrativa de órgão integrante da estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal de Igarapé-Açu (Secretaria de Municipal de Obras- SEMOB). 

Quanto ao último requisito (compatibilidade do preço com os parâmetros de 

mercado), desafia que a Administração Pública proceda a avaliação prévia do imóvel e do 

valor do aluguel, de modo a se averiguar tal compatibilidade. Neste caso isto foi feito! pois 

consta nos autos Parecer Técnico de Avaliação para Imóveis, no qual profissional 

habilitado, afere o valor do aluguel em R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais) 

mensais, o qual é considerado compatível com os parâmetros do mercado local na 

Justificativa de contratação direta.  

Assim os citados requisitos à dispensa de licitação restam satisfeitos no 

presente caso concreto de locação de imóvel pela municipalidade.  

Para finalizar a presente análise jurídica manifesta-se no sentido deque as 

exigências fixadas nos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26, da Lei nº 8.666/93, 
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estão satisfeitas neste processo como se vê no termo de justificativa de contratação 

direta.  

Ademais o art. 55 da Lei das Licitações estabelece os requisitos necessários 

para a elaboração do Contrato Administrativo. A minuta contratual, por sua vez, contém 

as cláusulas obrigatórias e necessárias que o caso requer. 

 

III - DA CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto esta Assessoria opina pela possibilidade legal de locação do 

imóvel, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no X, art. 24, Lei nº 

8.666-93, observadas os procedimentos do art. 26 da Lei n.º 8.666/93, alertando para a 

necessidade de posterior retificação e publicação como de estilo. 

É o parecer S.M.J 

Igarapé-Açu, 18 de dezembro de 2017. 

 

 

Oliviomar Sousa Barros  

OAB/PA 6879 
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