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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

17/2022

Rua João de Castilho, 111 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
78.486.198/0001-52 (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

36/2022

Data do Processo: 04/02/2022

Dispensa de licitaçãoESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1.182/2014, PARA OS MUNÍCIPES QUE SÃO
PROPRIETÁRIOS DE FONTES, USADAS PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, PARA TRATAMENTO E POSTERIOR
DISTRIBUIÇÃO AOS CONSUMIDORES PATA EXERCÍCIO DE 2022.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

PARECER DA COMISSÃO

PROCESSO Nº 36/2022
 
Dispensa de Licitação Nº 17/2022 art. 24, inc. X da Lei n. 8.666/93
 
ASSUNTO: Contratação de aluguel, conforme Lei Municipal n. 1.182/2014, para os munícipes que são proprietários de

fontes, usadas para a captação de água bruta, para tratamento e posterior distribuição aos consumidores pata exercício de
2022.

 
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração/SAMAE.
ASPECTOS PRELIMINARES DO CASO EM APREÇO
A  pedido  do  Diretor  de  Departamento  de  Administração,  Planejamento  e  Finanças,  em  face  de  justificativa

apresentada,  passaremos  a  analisar  as  razões  de  fato  e  de  direito  que  cercam  a  solicitação  de  fora  de  pagamento  de
aluguel a proprietários de fontes de água usadas para abastecimento público com espeque no art. 24, X da Lei Federal nº
8.666/93.

Referida contratação se mostra necessária visto o planejamento especialmente para o exercício 2022 e principalmente
pela continuidade no abastecimento de água a população.

Certo  é,  a  despeito  de  qualquer  discussão  técnico-jurídica  que  se  possa  travar  a  respeito  das  razões  de  fato  que
suscitaram  o  pedido  de  pagamento  de  tais  alugueis,  que  não  se  pode  negar  a  caracterização  de  uma  situação
perfeitamente enquadrada no melhor e mais aperfeiçoado entendimento legal, que torna possível, numa primeira análise, a
dispensa  de  licitação  com  espeque  art.  24,  X  da  Lei  Federal  8.666/93,  visto  os  orçamentos  que  se  juntam  a  presente
solicitação.

Destarte, passa-se a analisar os aspectos jurídicos legais que cingem o caso em epígrafe.
FUDAMENTAÇÃO JURIDICA
NOTAS PREAMBULARES
À guisa de partida, insta sublinhar que a Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 37, inciso XXI, e a Lei

8.666/93 dispõem sobre a regra da obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório antes da contratação de bens
e serviços pela Administração Pública.

Entrementes,  a própria  Constituição Federal  prevê que a retrorreferida regra não é de incidência absoluta e coube à
Lei  de  Licitações  indicar  as  hipóteses  “excepcionais”  de  contratação  sem  o  rigor  atinente  à  licitação,  é  dizer,  de  forma
direta.      

Tais  hipóteses  “não  convencionais”  referem-se  aos  art.  17,  24  e  25  do  Estatuto  Licitatório  e  correspondem,
respectivamente, aos casos de licitação dispensada, dispensável e inexigível.

No  que  pertine  à  dispensa  vislumbra-se  a  possibilidade  de  competição,  podendo  ser dispensável  nas  situações
taxativamente inseridas no art. 24 da supracitada Lei.                        

In  casu,  o  objeto  da  pretensa  contratação  diz  respeito  à  locação  de  bem  imóvel  destinado  a  uma  finalidade  pública
específica,  hipótese  a  qual  se  subsume,  perfeitamente,  ao  conteúdo  normativo  talhado  no  art.  24,  inciso  X  da  Lei  de
Licitações.

 
NO  MÉRITO
Após uma minuciosa análise do Estatuto de Licitações, mais precisamente do art. 24, inciso X, verifica-se, em rápidas

interpretações, que o citado dispositivo legal prevê os seguintes requisitos/critérios para a utilização dessa hipótese de

Reuniram-se no dia 04/02/2022, as 14:02 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 2262/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 36/2022 na modalidade de
Dispensa de licitação. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de
preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
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contratação direta:

    •  Destinação do imóvel ao atendimento das finalidades precípuas da Administração;
    •  Existência de motivos (necessidade de instalação e localização) que condicionem a sua escolha, e
    •  Preço compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 
Destarte, o tripé de pressupostos acima indicados são de observância cogente (obrigatória), uma vez que derivam da

lei,  sendo,  aliás,  autoexplicativos,  o  que,  diga-se  de  passo,  dispensa  quaisquer  comentários  complementares  ou
suplementares.

Nos  termos  da  Consulta,  o  fulcro  da  mesma  reside  na  possibilidade  de  utilização  da  dispensa  de  licitação  para  a
contratação do objeto ora mencionado.

A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais, a saber:
Licitação dispensável é aquela que a Administração pode deixar de realizar, se assim lhe convier. A lei enumerou 26

casos (art. 24). Os serviços (que não sejam de engenharia) e as compras até 10% do limite previsto para o convite (art. 24,
II) podem ser contratados diretamente pelos mesmos motivos que autorizam a dispensa de licitação para obras e serviços
de engenharia de pequeno valor, ou seja, por não comportarem protelação e formalismos burocráticos. (MEIRELLES, Hely
Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 113).

 
A locação de imóvel pelo poder público poderá ser realizada por dispensa de licitação ao amparo do inciso X do art. 24

da  Lei  nº.  8.666/93,  desde:  (a)  que  as  características  do  imóvel  atendam  às  finalidades  precípuas  da  Administração
Pública; (b) que haja avaliação prévia; e (c) que o preço seja compatível com o valor de mercado, in verbis:

Art.  24  –  É  dispensável  a  licitação:  Inciso  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.

 
O contrato de locação em que o Poder Público seja locatário encontra-se previsto no art. 62, § 3º, I, da Lei nº. 8.666

/93, aplicando-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 da referida lei e demais normas gerais, no que couber, bem como serão
aplicados as regras de Direito Privado.

Quanto  à  natureza  jurídica  do  contrato  de  locação,  onde  a  Administração  Pública  figure  como  locatária,  responde  a
indagação, o art. 62, § 3º, I, da Lei nº. 8.666/93, que preceitua:

(...) § 3º - Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber:
I  – aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo

conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado.
 
Desse modo, percebe-se que os contratos de locação, em que a Administração Pública figure como locatária, reger-

se-ão  pelas  normas  de  Direito  Privado,  caracterizando-se  não  como  um  contrato  administrativo  propriamente  dito,  mas
como um contrato da administração, fazendo-se necessário, no entanto, deixar expresso, que nestes casos, as normas de
Direito Privado aplicar-se-ão subsidiariamente.

Nas  espécies  contratuais  da  Administração,  o  professor  Hely  Lopes  Meirelles  classifica  o  contrato  de  locação
celebrado  pelo  Poder  Público  como  contrato  semi-público,  a  saber:  Contrato  semi-público  é  o  firmado  entre  a
Administração e o particular, pessoa física ou jurídica, com predominância de normas pertinentes do Direito Privado, mas
com formalidades previstas para ajustes administrativos e relativa supremacia do Poder Público.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4° Região, no Processo AC n° 950461885-5. Rel. Juiz
Paulo Afonso B. Vazo D.J de 11 nov. 98, p. 485, registra que: locação de imóvel pela Administração, conquanto regida por
algumas regras de direito público, sofre maior influência de normas de direito privado, aplicandose-lhe, na essência, a Lei
do Inquilinato. Passível, inclusive a denúncia vazia.

Também, na mesma linha de raciocínio é a lição de Lucas Rocha Furtado sobre os aspectos dos contratos celebrados
pela  Administração  Pública,  in  verbis:  “Em  resumo,  pode  a  Administração  Publica  firmar  contratos  regidos
predominantemente  por  normas  de  Direito  Público  e  contratos  nos  quais  predominam  as  regras  de  Direito  Privado”.  De
fato, não importa o nome que se dê a este segundo tipo: contrato privado, contrato semipúblico ou contrato administrativo
de figuração privada.  Haja vista  a  Administração contratante,  em qualquer  caso,  sempre assumir  posição de supremacia,
podendo anulá-lo,  por  força do disposto  no art.  59 da Lei  nº.  8.666/93,  modificá-lo  e  rescindi-lo  unilateralmente,  fiscalizar
sua execução e aplicar sanções administrativas ao contratado, observados, sempre, os limites legais, e de se concluir que
as  potestades  que  caracterizam  os  contratos  administrativos  estarão  sempre  presentes  em  todos  os  contratos  firmados
pelas pessoas de Direito Público”.

Feitas essas considerações, observamos, ainda, que a Lei n°. 8.666, de 1993, em seu art. 62, § 3°, não determina que
os contratos ali mencionados devam submeter-se ao disposto na norma geral contida no art. 57, que cuida da fixação dos
prazos  de  vigência  dos  contratos  administrativos.  Assim,  nada  impede,  por  exemplo,  que  a  Administração  alugue  imóvel
por  prazo  superior  ao  exercício  financeiro,  não  obstante  tenha  que  observar  o  princípio  geral  que  veda  a  celebração  de
contrato por prazo indeterminado.

Sobre a matéria supra, há um importante precedente registrado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União em
que  foi  decidido  ser  regular  a  prorrogação  do  contrato  de  locação  por  um período  não  superior  a  60  meses,  aduzindo  o
eminente  relator  do  feito  de  que  dessa  maneira,  não  parece  haver  nenhum  óbice  legal  às  prorrogações  sucessivas  do
referido contrato, conforme os prazos estabelecidos no art. 57 da Lei n° 8.666/93, aplicam-se aos contratos de locação, por
força do que dispõe o art. 62, § 3°, inciso I, da mesma Lei, uma vez que a lei permite a sua celebração através de dispensa
do processo licitatório.

Os  requisitos  legais  de  habilitação  acerca  de  contratações  administrativas  não  eximem  o  futuro  contratado  por
dispensa de licitação na locação de imóvel de sua regularidade jurídica nos termos do art. 27 a 31 da Lei n° 8.666, de 1993.
Entretanto, compulsando os autos encontramos documentos pessoais dos locadores, CPF, prova de propriedade do imóvel
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proposto para locação.
O procedimento licitatório será autorizado pelo titular do órgão ou entidade interessada, sendo devidamente justificada

a  dispensa  de  licitação  pela  seção  encarregada  de  sua  realização  e  ratificado  pela  autoridade  competente,  conforme  a
melhor doutrina (arts. 38 e 26 da Lei n° 8.666/93).

 
 
CONCLUSÕES
Estudando o caso, concluo que a contratação do objeto em epígrafe, para garantir a prestação dos serviços públicos e

observando a Lei nº.  8.666/93 e suas alterações posteriores, em especial  o disposto nos artigo 24, inciso X, hipótese em
que  se  enquadra  a  consulta  submetida,  configurando  assim  o  interesse  público,  bem  como  estando  o  preço  proposto
compatível como praticado no mercado, opinamos pela Dispensa de Licitação.

Noutro norte, verifica-se a ausência de Certidão Atualizada do Imóvel, o que desde já requer sua juntada com posterior
lavratura do contrato da forma que a parte contratada deverá ser composta pelos justos proprietários do imóvel.

Sugiro  a  Vossa  Excelência  à  remessa  desse  parecer  a  Comissão  de  Licitação  para  continuidade  do  processo
licitatório, caso seja vosso entendimento.

 
É o Parecer.
 
 
À consideração superior.
 
 
Tunápolis, 04 de fevereiro de 2022.
 
 
 
 
FLÁVIO MARCOS LAZAROTTO
Assessor Jurídico
OAB/SC 31.520
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COMUNICAÇÃO INTERNA
 
Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica
                                                         
                                               Senhor Assessor Jurídico
 
Tendo em vista  a  necessidade de Contratação de aluguel,  conforme Lei  Municipal  n.  1.182/2014,  para os munícipes

que  são  proprietários  de  fontes,  usadas  para  a  captação  de  água  bruta,  para  tratamento  e  posterior  distribuição  aos
consumidores pata exercício de 2022, ocasião em que, o município busca respeitar devidamente os princípios legais é que
nos dirigimos a este departamento.

Diante da necessidade constatada pelo responsável, mostra imprescindível a contratação do citado serviço.
Assim submeto a documentação em anexo (Orçamentos, previsão orçamentária e justificativas) para análise e parecer

acerca da modalidade de Licitação a ser adotada no presente caso.
 
Atenciosamente,
 
 
 
Tunápolis, 04 de fevereiro de 2022
 
 
 
MARINO FREY
Prefeito Municipal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAÇÃO INTERNA
 
Do: Prefeito Municipal
Para: Setor de Licitações
 
Com o presente, solicito de Vossa Senhoria os bons préstimos no sentido de realizar Processo Licitatório de Dispensa

de Licitação por com fulcro no artigo 24, inc. II  da Lei n. 8.666/93, para contratação de aluguel, conforme Lei Municipal n.
1.182/2014, para os munícipes que são proprietários de fontes, usadas para a captação de água bruta, para tratamento e
posterior distribuição aos consumidores pata exercício de 2022, da forma apresentada pela documentação que segue em
anexo.

 
 
 Atenciosamente,
 
 
 
 
Tunápolis, 04 de fevereiro de 2022.
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MARINO FREY
Prefeito Municipal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAÇÃO INTERNA
 
Da: Assessoria Jurídica Municipal
Para: Gabinete do Prefeito Municipal
 
Senhor  Prefeito.
 
Em  atenção  a  solicitação  recebida  deste  gabinete  para  expedição  de  parecer  jurídico  para  contratação  de  aluguel,

conforme Lei Municipal n. 1.182/2014, para os munícipes que são proprietários de fontes, usadas para a captação de água
bruta, para tratamento e posterior distribuição aos consumidores pata exercício de 2022, informamos que segue em anexo
nossas considerações.

Informamos  ainda  que  somos  de  parecer  favorável  pela  dispenda  de  licitação  da  forma  melhor  fundamentada  no
parecer que ora se junta aos presentes autos.

 
Respeitosamente.
 
 
 
Tunápolis, 04 de fevereiro de 2022
 
 
 
 
FLÁVIO MARCOS LAZAROTTO
OAB/SC 31.520
Assessor Jurídico
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo em vista as exposições motivadas neste documento e levando-se em consideração o alto e relevante interesse

público municipal em questão, com base no inciso X, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ratificam este
Processo  de  Dispensa  de  Licitação  e  autorizo  a  efetiva  realização  da  despesa  conforme  fundamentado  nos  atos  acima
invocados.

 
 
DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO AO FORNECEDOR
 
Fica homologada e Adjudicada a presente DISPENSA LICITAÇÃO em favor de GERSON ZINHANI, com endereço na

Rua das Flores, 497, centro do Município de Iporã do Oeste/SC, onde, por conseqüência, determino a elaboração de
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autorização de fornecimento, nos moldes deste documento.
Tunápolis – SC, em 04 de fevereiro de 2022
 
MARINO JOSÉ FREY
 Prefeito Municipal  
 
 
Comissão de Licitação:
 
 
 
Presidente da comissão de licitação           membro                                               membro
 
 
Sucesso ao cadastrar o registro no TCE:

Processo:  36/2022;
Sequencial:  17;
Modalidade: Dispensa de licitação.

Código registro TCE: B91763F1A3AC8B6AEF5FB7292E578536C9F1FAE0

Participante: GERSON ZINHANI

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Contratação de aluguel, conforme Lei Municipal n. 1.182/2014,
para os munícipes que são proprietários de fontes, usadas para
a captação de água bruta, para tratamento e posterior
distribuição aos consumidores pata exercício de 2022. -
Contratação de aluguel, conforme Lei Municipal n. 1.182/2014,
para os munícipes que são proprietários de fontes, usadas para
a captação de água bruta, para tratamento e posterior
distribuição aos consumidores pata exercício de 2022.

11,000 UNI 1.818,0000 19.998,00

19.998,00Total do Participante:
19.998,00Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tunápolis, 04/02/2022

MEMBRO

BLASIO DILL

PRESIDENTE

Edison Bieger

MEMBRO

JAÍNE ELIARA WILPERT FRIEDRICH

MEMBRO

JULIANA SCHEREN
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MEMBRO

Sheila Inês Bieger

MEMBRO

Vanessa Weber


