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PARECER JURÍDICO /2020 

 

EMENTA: PARECER PROCESSO Nº 

9309/2019 – CHAMAMENTO PÚBLICO – 

LEI 8.666/1993. 

 

1 - CONSULTA 

Trata-se de análise para emissão de parecer sobre CHAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

RECEPCIONAMENTO DE PROPOSTAS PARA  EFEITO DE AQUIAIÇAO DE 

IMÓVEL PARA CONSTRUÇAO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano, conforme Solicitação de Despesa, Termo de Referência, Justificativa 

da Secretaria, Memorial Descritivo, Declaração de Previsão Orçamentária e Declaração de 

Disponibilidade Financeira, despacho autorizando a Comissão de Licitação a promover o 

procedimento e minuta do edital. 

É o sucinto relatório.  

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Em primeiro momento registra-se que a regra é a de que todo e qualquer contrato firmado 

pela Administração seja precedido de licitação, na forma do art. 37, inc. XXI, da CF/88.  

A licitação tem como finalidade permitir um tratamento isonômico a todos e possibilitar à 

Administração a contratação da proposta mais vantajosa, por meio de um julgamento objetivo. 

O dever de licitar é princípio constitucional que vincula o regime de contratações 

administrativas, daí percebe-se seu duplo viés, quais sejam, controle da moralidade e probidade 

administrativa, já que a escolha se dará em face de critérios objetivos, previamente fixados e 

garantia da eficácia aos princípios da economicidade e da eficiência da Administração Pública. 

De outra parte, excepcionalmente, em algumas situações, a própria lei estabelece 

hipóteses autorizando a Administração a realizar contratação direta, com fundamento no (i) artigo 
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17 da Lei 8.666/93; de (ii) dispensa de licitação regulada nos incisos do artigo 24 da Lei 8.666/93; 

ou, ainda, as (iii) situações de inexigibilidade previstas no caput e nos incisos do artigo 25 da 

referida lei geral de licitações.  

Não obstante, as hipóteses legalmente previstas não desobrigam a Administração Pública 

de observar os procedimentos pertinentes e indispensáveis, os quais devem ser atendidos 

rigorosamente. 

Dentre as hipóteses elencadas no artigo 24, da Lei de Licitações, aquela constante no inciso 

X, relaciona-se especificamente com o objeto do processo ora em análise, senão veja-se: 

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;   

Pois bem, do que se infere do procedimento interno, o mesmo objetiva-se ao 

credenciamento de propostas para aquisição de área visando a construção do cemitério municipal. 

No caso em tela, embora não seja exigível o credenciamento, já que a própria lei prevê a 

contratação direta para esses casos, excepcionalmente em razão de a aquisição destinar-se 

especificamente a atender finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação 

e localização condicionem a sua escolha, o mesmo é legitimo, pois visa a selecionar dentre os 

interessados o que melhor atenda às necessidades da Administração, buscando-se a melhor oferta 

para aquisição do referido imóvel, que atenda as especificações e necessidades da Administração, 

conforme termo de referência. 

Aliado a isto, a condução do processo nos termos apresentados conferirá maior lisura e 

principalmente atenderá aos princípios basilares da Administração Pública, em especial ao 

princípio da moralidade, impessoalidade e publicidade. 

Este também é o entendimento do Tribunal de Contas da União, conforme se observa na 

consulta formulada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a seguir transcrita: 

CONSULTA. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. POSSIBILIDADE DE SER 

PRATICADO O CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA FINS DE 

PERMUTA DE IMÓVEIS; DE SER PROMOVIDA A 

CONTRATAÇÃO DIRETA PREVISTA NO ART. 17, INCISO I, 
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ALÍNEA C, DA LEI 8.666/1993, C/C O ART. 24, INCISO X, DA 

MESMA LEI, CASO ESTE RESULTE EM MAIS DE UMA 

PROPOSTA; E DE SER ACEITA A TORNA DE VALORES. 

CONHECIMENTO. ESCLARECIMENTO AO CONSULENTE. 

ARQUIVAMENTO.  

Chamamento Público 

54. Diversos órgãos e entidades têm realizado chamamento público 

para fazer a prospecção do mercado previamente à locação de imóvel 

para seu uso. A título exemplificativo, menciona-se o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Ministério da 

Saúde e o Ministério dos Transportes, além de, conforme consta do 

Parecer 92/2017/DECOR/CGU/AGU (peça 3, p. 15), a própria 

Advocacia-Geral da União (AGU): 

55. Ademais, impõe asseverar que o chamamento público, conforme já 

anotado nestes autos pela Consultoria Jurídica da União no Estado de 

Minas Gerais (Despacho 606/2017/CJUMG/CGU/AGU, de 06/06/2017 

— Sequencial 30), já faz parte da rotina administrativa desta 

Advocacia-Geral da União e vem sendo empregado antes da 

aquisição ou locação de imóveis. [...]  

[...] 

9.2.1 é permitida a utilização do chamamento público para permuta de imóveis 

da União como mecanismo de prospecção de mercado, para fim de identificar 

os imóveis elegíveis que atendam às necessidades da União, com atendimento 

aos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, devendo, 

posteriormente, ser utilizadas várias fontes de pesquisa de preço para 

certificação de que aqueles preços atinentes aos imóveis produtos do 

chamamento estejam compatíveis com os de mercado, considerando, com 

efeito, as especificidades de cada um, a exemplo de permutas realizadas 

anteriormente por órgãos ou entidades, públicas, mídias e sítios eletrônicos 

especializados; (TCU - CONSULTA (CONS): 02571520178, Relator: 

VITAL DO RÊGO, Data de Julgamento: 06/06/2018, Plenário). 

 

Quanto a minuta apresentada, verifica-se que a mesma atende aos requisitos mínimos 

exigíveis.  
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3 – CONCLUSÕES  

Pelo exposto, opina-se favoravelmente ao prosseguimento do presente procedimento, 

por atender às exigências constantes na legislação de regência. 

É o parecer, s.m.j. 

 

Conceição do Araguaia/PA, 25 de maio de 2020. 

 

 

Diogo Rodrigo de Sousa 

Procurador Geral do Município 
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