
 

 

Destinatário: Comissão de Licitação. 

Assunto: Dispensa de Licitação – Minuta Contratual. 

 

1 – RELATÓRIO: 

 

Este setor fora instado a se manifestar acerca de PROCESSO DE DISPESNA DE 

LICITAÇÃO, que aduz pela contratação de imóvel para atender às necessidades da 

Prefeitura de Senador José Porfírio, notadamente quanto ao funcionamento de um 

almoxarifado de propriedade da Senhora BENEDITA DE LIMA BARBOSA. 

Realizada a justificativa apresentada, verifica-se que a mesma já indica que o 

imóvel atende às necessidades pretendidas, assim como o preço está dentro da 

realidade de mercado. 

Junta ao documento laudo de vistoria do imóvel. 

Pois bem, em primeira análise, é importante registrar que o contrato está 

baseado no art. 24, inciso X, da Lei de Licitações, o qual remete à possibilidade de 

contratação direta de imóvel, desde que este atenda às necessidades da 

Administração Pública, como pode ser observado a seguir: 

Art. 24 [...] 
[...] 
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; 

 

Como se vê, ao possibilitar à Administração realizar a locação de imóvel, a lei 

remete a mesma as bases legais da Lei de Locação (Lei nº 8.245/91), e com isso, as 

regras dispostas devem estar de acordo com essa legislação. 

De outra parte, a Administração deve sempre se acautelar a quando da 

celebração de contratos dessa natureza, especialmente a partir do princípio da 

legalidade e da continuidade do serviço público, base primordial de todos os 

contratos firmados pelo agente público agindo em nome da Administração.  

 



 

 

Nestes termos, essa assessoria jurídica APROVA a presente minuta, haja vista 

a obediência da legislação vigente. 

É nesse sentido o parecer. 

 

Senador José Porfírio/PA, 05 de março de 2021. 

 

 

VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS 

Procurador Geral do Município 

 


		2021-03-05T10:14:45-0300
	VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS:01525911252




