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ASSESSORIA JURIDICA
PARECER JURIDICO N° 108/2013-JUR
DISPENSA DE LICITAQAO N° 046/2013
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 066/2013

Da: Assessoria Juridica do Municipio.
Para: Executive Municipal.
Assunto: LOCAQAO DE SALA COMERCIAL PARA DEPARTAMENTO DO MINISTERIO
DO TRABALHO, DEPARTAMENTO ESTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
PROMOQAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2013.
Em atendimento ao Oficio n° 0124/2013-GAB, seguem as
consideragoes desta Assessoria Juridica:
Trata-se de Procedimento Administrative de Dispensa de Licitagao,
cumpre-me informar que: LOCAQAO DE SALA COMERCIAL PARA DEPARTAMENTO
DO MINISTERIO DO TRABALHO, DEPARTAMENTO ESTE VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE PROMOQAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O
ANO DE 2013.

A documentagao referente a Dispensa de Licitagao n° 046/2013, atende
ao contido no Artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93, o qua! preve que: "Para a
compra ou locagao de imovel destinado ao atendimento das finalidades precipuas
da administragao, cujas necessidades de instalagao e localizagao condicionem a sua
escoiha, desde que o prego seja compativel com o valor de mercado, segundo
avaliagao previa.”

Comentando tal dispositive, anote-se o posicionamento da doutrina
especializada:
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■ A ausencia de licitagao deriva da impossibilidade de o interesse sob
tutela estatal ser satisfeito atraves de outro imovel, que nao aquele
selecionado. As caracteristicas do imovel (tais como localizagao,
dimensao, edificagao, destinagao etc.) sao relevantes, de modo que a
Administragao nao tem outra escolha.

Quando a Administragao

necessita de imovel para destinagao peculiar ou com localizagao
determinada, nao se torna possivel a competigao entre particulares. Ou
a Administragao localiza o imovel que se presta a atender seus
interesses ou nao o encontra.” (Margal Justen Filho in Comentarios a Lei
de Licitagdes e Contratos Administrativos, 12a edigao, Sao Paulo:
Dialetica, 2008, pags. 669/670).

E mais:

“Em principio, a Administragao compra ou loca mediante licitagao (a
locagao de bens a esta sujeita-se, definida que e como servigo - v.
comentarios ao art. 6°, II), tais e tantas podem ser as contingencies do
mercado, variaveis no tempo e no espago, a viabilizarem a competigao.
Mas se a operagao tiver por alvo imovel que atenda a necessidades
especlficas cumuladas de instalagao e localizagao do servigo, a area de
competigao pode estreitar-se de modo a ensejar a dispense, desde que
o valor do aluguel situe-se na media do mercado. Nestas circunstancias,
e somente nelas, a Administragao comprara ou locara diretamente,
inclusive para que nao se frustre a finalidade a acudir.” (Jesse Torres
Pereira Junior in Comentarios a lei das licitagdes e contratagdes da
administragao publica, 6a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro:
Renovar, 2003, pag. 277).
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No ambito dos tribunals de contas, o disposto no art. 24, inciso X da Lei
n° 8.666/93 tem ensejado interpretagoes em consonancia com a doutrina acima
exposta:
"Tribunal de Contas do Distrito Federal. (Processo n° 5515. Decisao n°
1246/95)... no caso de locagao de imovel destinado ao uso de orgao
publico, e cabivel a dispense de licitagao, com fundamento no artigo 24,
inciso X, da Lei n° 8.666/93.” (manifestagao extraida do livro "Vademecum de iicitagoes e contratos: legislagao selecionada e organizada
com jurisprudencia, notas e indices” de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
3a edigao, rev., atual., 4. tiragem. Beio Horizonte: Forum, 2008, pag.
437)”

E ainda:
“Tribunal de Contas de Santa Catarina. (Processo n° 5515. Prejulgado n°
0318 Processo n° CON-TC0016901/32 Parecer: COG-651/93 Relator:
Conselheiro Dib Cherem Data da Sessao: 14/03/1994). Nada obsta que
o Poder Publico efetue locagao de imovel com pessoa juridica e/ou
fisica, utilizando-se da figure da dispense de licitagao, na forma como
dispoe o artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93; e com fundamento no artigo
62, § 3°, inciso I, da Lei das Licitagoes, a restrigao imposta a renovagao
de contratos por forga do disposto no artigo 57 nao e aplicavei na
locagao de imoveis.”

Conforme se observa, houve parecer tecnico mercadotogico, o qual
concluiu que o prego para locagao do imovel esta entre R$ 1.150,00 (Urn Mil Cento e
Cinquenta Reais) e R$ 1.500,00 (Urn Mil E Quinhentos Reais), sendo certo que a
contratagao pelo prego de R$ 1.150,00 (Urn Mil Cento e Cinquenta Reais) se mostra
razoavel e dentro da media de mercado.
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Observa-se, ainda, que a municipalidade ja esta utilizando o imovel ha
varies anos para a mesma finalidade, portanto o imovel encontra-se em condiqoes
de uso para atender as necessidades da Administragao Municipal, em especial
quanto as condigoes de conservagao e uso.

Por outro lado, mas no mesmo sentido, o espago flsico disponivel no
imovel e tambem sua localizagao (centro do Municipio, proximo a praga central e
concentragao do comercio local) justifica a locagao, afastando a competitividade,
especialmente porque o Departamento do Ministerio do Trabalho (anexos Banco
Social, Agenda do Trabalhador e Junta Militar) se encontra instalado naquele local
ha varies anos, sendo de notdrio conhecimento a localizagao.

Portanto, observa-se que foram observadas todas as formalidades
legais, sendo possivel a dispense de licitagao, diante da evidente ausencia de
possibilidade de competitividade, ja que o imovel e unico disponivel para locagao
com as caracteristicas exigidas para atender as necessidades da Administragao.

Post isto, e diante da legalidade presente no procedimento, o parecer e
pela Dispensa da Licitagao na forma do art. 24, X, da Lei de Licitagoes, com a
consequente homologagao, ratificagao e adjudicagao do objeto.

E o parecer. Submeta-se a apreciagao superior.

TTcmAbril de 2013.
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