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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 

PARECER / SCI Nº 003/2017 

 

Linhares – ES, 11 de julho de 2017. 

 

 

SISTEMA ADMINISTRATIVO REQUERENTE: Secretaria Municipal de 

Administração e dos Recursos Humanos 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8464/2017 

OBJETO: Aluguel de imóvel por dispensa de licitação. 

EMENTA: Administrativo. Aluguel. Dispensa de Licitação. Possibilidade.   

 

 

Ao Senhor Secretário Municipal de Administração e dos Recursos 

Humanos, 

 

Considerando provocação desse órgão e cumprindo função institucional, 

apresentamos o Parecer, contendo conclusões do Controle Interno, referente ao 

contido no processo nº 8464/2017, cujo objeto versa sobre contratação de 

imóvel, por dispensa de licitação.  

 

Este parecer tem como objetivo atender às disposições contidas nas normativas 

legais, em especial o contido no art. 5º, XIX da Lei Complementar Municipal nº 

023/2013 e Manual Técnico de Auditoria Interna. 

 

A metodologia de trabalho usada foi a constante no Manual acima referenciado, 

documento, que visa aprimorar os métodos e técnicas de trabalho e garantir a 

uniformidade dos procedimentos.  
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Diante disso, asseveramos que a avaliação foi amparada em atividade 

desempenhada de forma direta, centralizada e simplificada. 

 

 

I - Da Fundamentação Legal da Controladoria. 

 

A atuação da UCCI – Unidade Central de Controle Interno, titulada na estrutura 

organizacional da Prefeitura Municipal de Linhares como Controladoria Geral, 

rege-se pela Lei Municipal nº 3.340, de 19 de agosto de 2013, que dispõe sobre 

a Organização e Estrutura da Unidade Central de Controle Interno do Poder 

Executivo, cria Cargos Efetivos e em Comissão, pela Lei Complementar nº 23, de 

16 de agosto de 2013, que dispõe o Sistema de Controle Interno do Município de 

Linhares e pelo Decreto Municipal nº 1.473/2013, que regulamenta a aplicação 

da Lei Complementar nº 23/2013. 

 

Importante salientar o que dispõe a Lei Complementar Municipal 023/2013, 

sobre o Sistema de Controle Interno: 
 

Art. 3º Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o 
conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes 
Executivos e Legislativo Municipal, incluindo as Administrações Direta e 
Indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente: 
 
I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia 
objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a 
observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica 
da unidade controlada; 
 
II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da 
observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das 
atividades auxiliares; 

 

E ainda, 

 
Art. 6º As diversas unidades componentes da estrutura organizacional 
dos Poderes ou Órgãos indicados no caput do artigo 3º, incluindo as 
administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as 
seguintes responsabilidades: 
 
I – exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas 
administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades 
específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a 
salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional; 
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Dessa forma, concluí-se que a responsabilidade de identificar as irregularidades e 

ilegalidades na gestão pública, cabe não apenas a UCCI, pois se trata de um 

trabalho conjunto de todos os Sistemas de Controle Interno. 

 

 

II – Fatos Resumidos do Processo 

 

O processo em apreço versa sobre pedido de locação de imóvel destinado a 

atender as instalações do Arquivo do Departamento de Recursos Humanos – 

DRH, pelo prazo de 12 meses, por meio de contratação direta, com fundamento 

no art. 24, X da Lei 8.666/93. 

 

Além dos documentos informados no PARECER/PADM Nº 019/2017 (fls. 

168/170) instruem o processo: 

 

a) Comprovante da situação cadastral da empresa Exímia Corretora de 

Imóveis LTDA – EPP (fl.161); 

b) Cerificado de regularidade do FGTS – CRF da empresa Exímia Corretora de 

Imóveis LTDA – EPP (fl. 162); 

c) Certidão negativa de débitos estaduais da empresa Exímia Corretora de 

Imóveis LTDA – EPP (fl. 163); 

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas da empresa Exímia Corretora de 

Imóveis LTDA – EPP (fl.164); 

e) Certidão negativa de débitos municipais da empresa Exímia Corretora de 

Imóveis LTDA – EPP (fl.165); 

f) Certidão negativa de recuperação judicial da empresa Exímia Corretora de 

Imóveis LTDA – EPP (fl. 166); 

g) Certidão negativa de débitos tributários e divida ativa federal da empresa 

Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP (fl.167); 

h) Parecer jurídico já referenciado (168/176); 

i) Manifestação do Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

(fl.177); 

j) Manifestação do Secretário Municipal de Administração (fl.178 e fl.182); 



 

Avenida Augusto Pestana, 790, Centro, Linhares - ES. CEP: 29.900-19 - Fone: (27) 3372-6800 - Fax: (27) 
3372-6842 

4 
 

k) Laudo de vistoria de imóvel para locação (fls. 179/180); 

l) Despacho da Comissão (fl.181); 

 

 

III - Da Análise 

 

Tem-se que a obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um 

corolário do princípio constitucional da isonomia, sendo assim funcionada como 

regra para toda a Administração Pública.  

 

Excepcionalmente a essa regra, a contratação direta, sem realização do prévio 

certame legal, é admitida conforme hipóteses trazidas na própria lei. Nesse 

entendimento, o caso em tela figura como uma das exceções prevista no art. 24, 

X, da Lei 8.666/93, que autoriza a dispensa de licitação para a 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”.  

 

Cabe ressaltar que o legislador conferiu discricionariedade para o agente 

administrativo ao prever a possibilidade de dispensa da licitação. Entretanto, 

entendemos que ela deve ser ponderada de acordo com a peculiaridade de cada 

caso, para garantir que a escolha do procedimento resulte no alcance dos 

interesses perquiridos pela a Administração Pública de forma mais vantajosa.  

 

É importante que a dispensa seja pautada no fato de que as características de 

localização, dimensão, edificação e destinação do imóvel apresentem-se de tal 

forma, específicas, que não possibilitaria outra escolha. Então, antes de 

promover a contratação direta, deve ser comprovada a impossibilidade de 

satisfação do interesse público por outra via e apurar a inexistência de outro 

imóvel para atendê-lo.  

 

Dessa maneira, é imperioso que definido o objeto e as características necessárias 

para atender o interesse público, seja realizada pesquisa no mercado sobre a 
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oferta de imóveis que se enquadrem nas exigências previstas, após realizem 

avaliação dos mesmos, a fim de demonstrar qual atenderá melhor a demanda. 

 

Nesta oportunidade, lembramos que o Aviso de Procura de Imóvel pode ser 

considerado como instrumento de gestão voltado a primazia do princípio da 

publicidade, transparência pública, impessoalidade e isonomia e tem sido 

bastante utilizado por outros órgãos públicos para externar a intenção de locação 

de imóvel.   

 

Ressaltamos a importância de que o processo seja bem fundamentado para 

respaldar a discricionariedade que a contratação direta dispõe ao gestor, mesmo 

porque as hipóteses de dispensa de licitação não prescindem a obrigatoriedade 

da formalização de processo administrativo devidamente justificado e esse 

cuidado permite que seja afasta qualquer dúvida sobre escolhas meramente 

subjetivas que possam afrontar o princípio da isonomia e da impessoalidade. 

 

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Contas da União e do Estado: 

 
Utilize, ao proceder à compra ou à locação de imóvel, o art. 24, inciso X, 
da Lei 8.666/93, somente quando identificar um imóvel específico cujas 
instalações e localização evidenciem que ele é o único que atende o 
interesse da administração, fato que deverá estar devidamente 
demonstrado no respectivo processo administrativo (Acórdão 444/2008 
Plenário). 

 
ACÓRDÃO TC-1024/2014 – PRIMEIRA CÂMARA 
 
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária realizada na 
Prefeitura Municipal de Sooretama, referente ao exercício de 2008, sob a 
responsabilidade do senhor (...), Prefeito Municipal. 
(...) ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do 
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a 
fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 316/2012, 
que aqui se transcreve: 
14 – DESPESA SEM FINALIDADE PÚBLICA. 
[...] A dispensa de licitação constitui exceção à regra do procedimento 
licitatório e sua utilização exige clara demonstração do atendimento às 
exigências previstas em lei. 
Consoante o inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, a licitação é 
dispensável “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” (grifamos). Ou seja, além da necessidade de demonstrar que a 
locação do imóvel está relacionada às atividades essenciais da 
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Administração Municipal, e de que o preço está ajustado aos praticados no 
mercado imobiliário, há que se justificar, ainda, o porquê da escolha 
daquele específico imóvel, quer dizer, em quê a sua localização exclui 
qualquer outro imóvel nas mesmas condições no atendimento do interesse 
público envolvido. 

 

Diante dessa análise ponderamos:  

 

a) Objeto do processo 

 

O termo de referencia constante nos autos traz informações sobre as 

peculiaridades que o imóvel, a ser alugado, deve possuir para suprir as 

necessidades do DRH. Nesse sentido importa citar:  

 
“1.2 – O imóvel deve estar localizado no Centro da Cidade de Linhares/ES, 
situado nas proximidades do Departamento de Recursos Humanos – 
Arquivo, facilitando assim, a agilidade do atendimento; possuir no mínimo 
06 salas/cômodos e o máximo de 10 salas/cômodos para facilitar e 
proporcionar melhor atendimento ao público e ao andamento dos 
processos [...]” 

 

Chamamos atenção ao termo “proximidades”, pois esse carrega uma pequena 

subjetividade que deve ser avaliada conjuntamente com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Importa analisar qual a distância máxima é 

considerada plausível para não prejudicar o bom desempenho das atividades do 

setor e atendimento ao público. A Comissão poderia levar em conta o termo em 

questão para fins de pesquisa de mercado: a) vizinhos; b) metragem máxima 

entre o DRH e o imóvel; c) imóveis localizados na quadra; d) imóveis localizados 

na rua.  

 

Outro ponto é a justificativa de um quantitativo mínimo de salas permite deduzir 

que houve um planejamento para os arquivos já existente, entretanto, o 

apontamento de um máximo de salas como fundamento para facilitar e 

proporcionar melhora no atendimento ao público é no mínimo inconsistente, não 

se verifica nexo causal entre as situações.  
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Compreensível que no caso em destaque o que se figura imprescindível para o 

bom desempenho das atividades é a instalação do arquivo da melhor forma 

possível, não a determinação de número máximo de cômodos.  

 

b) Avaliação da Comissão Especial para Análise dos Valores e da 

Oportunidade de Contratos de Locação de Imóveis 

 

Na Ata nº 36/2017 de fl. 137, a Comissão informa que “com o encargo de 

proceder à avaliação prévia da proposta, realizou visita in loco e verificou que o 

imóvel é o único na localidade que atende a necessidade e que se encontra 

disponível, com instalação e conservação em condições aceitáveis”.  

 

Importante lembrar que as fotos juntadas aos autos às fls. 139/144, 

demonstram que já existe arquivo instalado no local e aparentemente pela 

avaliação da Comissão, ainda supre as necessidades do DRH.  

 

Apesar de não constar no processo, compreensível que o imóvel avaliado e 

aprovado pela Comissão, apresenta hoje caráter de essencialidade para a 

continuidade dos serviços do Departamento de Recursos Humanos, pois 

notoriamente já se encontra preparado para atender a demanda figurada nos 

autos. 

 

Ficou implícito que a locação em questão evitará paralisação dos serviços, bem 

como transtornos e gastos advindos de mudança desnecessária, assim como 

possibilitará aos servidores do DRH, acesso diário, fácil e rápido, contribuindo 

para o bom desempenho das atividades e atendimento do público. Primando 

inclusive pela aplicação do princípio da eficiência e economicidade.  

 

 

IV - Conclusão 

 

O artigo 24, X, da Lei das Licitações prevê a dispensabilidade de licitação para os 

casos de compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 
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precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação ou localização 

condicionem a sua escolha.  

 

Alertamos que no processo de dispensa deve ficar comprovado que determinado 

imóvel satisfaz o interesse público, que suas características são relevantes e 

determinantes para atender a demanda pública e garantindo maior 

vantajosidade para a Administração Pública.  

 

Destaca-se ainda que todas as precauções devam ser tomadas para que se 

proceda à dispensa de licitação para locação de imóveis, com base no artigo 24, 

X, da Lei n. 8.666/1993. Além das formalidades previstas para as contratações 

em geral, o imóvel deve ser o único que atenda à necessidade da Administração, 

o preço dever ser compatível ao praticado no mercado – fato averiguado por 

avaliação prévia – e, além disso, o ato deve ser adequadamente motivado. A 

dispensa fora desta hipótese ou a falta das formalidades requeridas constitui-se 

ato de improbidade administrativa, além de crime previsto na Lei das Licitações. 

Vale lembrar que o agente poderá ser punido penal, civil e administrativamente. 

 

Diante de todo o exposto, e considerando ainda que as recomendações da 

Procuradoria Administrativa expostas no Parecer/PADM nº 19/2017 (168/175) 

foram atendidas, esta Controladoria é favorável à formalização do contrato em 

questão, devendo para tanto observar as anotações feitas pelo Doutro 

Procurador na minuta do contrato. 

  

O presente Parecer apresenta as conclusões, referente ao Processo em análise, 

com recomendações direcionadas à Secretaria Municipal de Administração e 

dos Recursos Humanos, a saber: 

 
Recomendamos: 
 

a) Apresentem justificativa final para a contratação do imóvel avaliado 

pela Comissão. 
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Recomendamos que nas próximas contratações: 

 

a) Exijam das avaliações da Comissão informações suficientes para:  

I - demonstrar os critérios utilizados na constatação de que o imóvel 

encontra-se no valor de mercado;  

II - demonstrar no processo porque se chegou à conclusão de que o 

imóvel escolhido é único ou mais viável para a Administração Pública; 

b) Não instruam o pedido de locação com documentos dos proprietários; 

c) Avaliem a viabilidade de usar “Aviso de Procura de Imóvel”; 

d) Acompanhem o andamento processual evitando a ocorrência de lapsos 

processuais; 

e) Apresente justificativa final para a escolha do imóvel; 

f) Tenham atenção na definição do objeto, suas peculiaridades e a 

justificativa que expõe a necessidade da contratação. 

 

 

É o parecer, smj. 

 
 

Frank Corrêa 
Controlador Geral 
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