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PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2022- CMRP. 

MODALIDADE: DISPENSA. 

OBJETO: Locação de Imóvel que atenda às necessidades dos departamentos 

internos da Câmara Municipal no período em que está em reforma o Prédio da 

Câmara Municipal conforme EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022- 007 

PMRP-Processo Administrativo nº 0723/2022, CONFORME CONVÊNIO Nº 

123/2022 -SEDOP.  

 

 

Parecer Jurídico 

 Trata-se de expediente encaminhado a esta Assessoria Jurídica para 

Parecer Jurídico, no processo licitatório, oriundo da Comissão de Licitação da 

Câmara Municipal de Rondon do Pará solicitando análise jurídica quanto à 

viabilidade de locação do imóvel que atenda às necessidades dos departamos 

internos da Câmara Municipal no período em que está em reforma o Prédio da 

Câmara Municipal conforme EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022- 007 

PMRP-Processo Administrativo nº 0723/2022, CONFORME CONVÊNIO Nº 

123/2022 -SEDOP. 

 Inicialmente destaco que a presente análise não engendra nas reais 

necessidades quantitativas e/ou valorativas dos objetos trazidos neste certame. 

O parecer se restringe ao exame do aspecto jurídico-formal, estando excluídos 

quaisquer pontos de caráter técnico, econômico ou discricionário, e no que tange 

ao procedimento pretendido.  

 Como é sabido o dispositivo constitucional (XXI, art. 37, CF/88) e o art. 2º 

da Lei nº 8.666/93, destaca que a Administração Pública, como regra tem a 

obrigatoriedade de contratar após o prévio Processo licitatório,  no entanto o 
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legislador ressalvou hipóteses em que é prescindir da licitação, as exceções são 

classicamente fixadas nos art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93.  

 A Lei admite que as vezes todo o tramite para a contratação pela 

Administração resta ineficaz para o atendimento do interesse público para a 

finalidade específica. 

 Por esta razão, existe uma modalidade de dispensa de licitação a qual 

possibilita a locação de imóvel para atender as necessidades da Administração 

Pública, conforme determina o art. 24, X Lei nº 8.666/93, 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;” (grifo nosso) 

 Vê-se que há a possibilidade legal de ser realizada a locação de imóveis 

por dispensa de licitação. E ao gestor público tem a discricionariedade quanto à 

escolha de imóvel a ser locado para nele desempenhar as atividades precípuas 

da administração, desde que siga os requisitos que devem ser comprovados no 

Processo Licitatório dispensado. 

 No caso em apreço a locação de imóvel deve atender às necessidades 

dos departamos internos da Câmara Municipal no período em que está em 

reforma o Prédio da Câmara Municipal conforme EDITAL TOMADA DE PREÇOS 

Nº 2/2022- 007 PMRP-Processo Administrativo nº 0723/2022, CONFORME 

CONVÊNIO Nº 123/2022 -SEDOP. 

 Pode-se inferir que a dispensa encontra respaldo no fato de que a locação 

de imóvel não pode ser submetida à concorrência de mais de um fornecedor, já 

que, em regra, para que abarque as necessidades específicas da Administração 
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Pública a locação de um imóvel específico se dará com características 

específicas para atender às necessidades dos departamentos internos da 

Câmara Municipal de Rondon do Pará. 

  Conforme dito alhures, o art. 24, X da Lei 8.666/93 definiu quais os 

requisitos seriam necessários para a dispensa, que são: as características do 

imóvel para atender às finalidades precípuas da Administração Pública; a 

realização da prévia avaliação prévia; e que o preço seja compatível com o valor 

de mercado. 

Apresento os ensinamentos do professor Marçal Justen Filho a seguir: 

“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 licitação...”. 

“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 parâmetros de mercado.” 

 No Processo nº 008/2022- CMRP, na modalidade Dispensa, apresentou-

se a JUSTIFICATIVA DA LOCAÇÃO, JUSTIFICATIVA DO PREÇO, 

demonstrando a necessidade do imóvel para atender ao que a Administração 

está necessitando administrativa para o engendramento da estrutura 

administrativa da Câmara Municipal de Rondon do Pará. 

 De mais a mais, verifica-se a necessidade de que o laudo técnico, 

confeccionado por engenheiro civil, demonstre que as condições estruturais do 

imóvel estão de acordo com as necessidades e que não há óbice para o 

funcionamento dos departamentos internos da Câmara Municipal de Rondon do 
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Pará, em atenção ao segundo requisito para contratação, já que tem que atender 

as necessidades para o fim a ser contratado. 

 No que se refere a Compatibilidade do preço com os parâmetros de 

mercado, consta a justificativa que o critério do menor preço deve presidir a 

escolha do adjudicatário direto como regra geral, que evidencia a razoabilidade 

e a proporcionalidade a partir de comparações efetuadas de preços praticados 

em locações de imóveis, contudo é pacífico de que a justificativa de preço da 

Administração Pública Municipal deve demonstrar que procedeu com a 

avaliação prévia do imóvel e do valor do aluguel, de modo que ficou registrada a 

compatibilidade do preço com o mercado local. 

 Por essa razão é que para que a efetivação da locação direta, é 

necessário constar no processo a comprovação de não haver outro imóvel 

similar e disponível. Deve-se também comprovar a impossibilidade de satisfazer 

o interesse público de qualquer outra maneira, não fazendo escolhas meramente 

subjetivas. A Administração deve diligenciar visando comprovar o preenchimento 

dos requisitos para contratação direta com dados concretos, e, portanto 

selecionar a melhor proposta. 

 Assim, o laudo de vistoria do imóvel deve informar que o mesmo encontra 

se apto para o funcionamento dos departamentos internos da Câmara Municipal, 

e os demais documentos devem indicar que está de acordo com o preço 

praticado usualmente no mercado, e atestar o interesse público.  

 Portanto, diante das fundamentações expressadas, esta Assessoria 

Jurídica, opina, que é possível a locação de imóvel mediante dispensa de 

licitação para atender as necessidades da Administração Pública conforme 

prevê o art. 24, X da Lei 8.666/1993, contudo, para o deslinde do Processo as 

recomendações supramencionadas precisam ser observadas e cumpridas 

conforme as formalidades legais disciplinas na Lei de Licitações, devendo, o 

setor competente analisar os valores apresentados realizando a pesquisa de 
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mercado e análise do laudo. A fundamentação jurídica disposta acima resta 

baseada nos princípios da necessidade, finalidade e na continuidade do serviço 

público. É o Parecer, Salvo Melhor Juízo. 

 Submeto-o à apreciação da autoridade superior por ser apenas opinativo. 

 

Rondon do Pará, 19 de setembro de 2022. 

 

 

CAMILLA MONTREUIL FAÇANHA 

OAB/PA 19.186 
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