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1. RELATÓRIO
1. Em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 (Lei de Licitações), foi encaminhado a esta Procuradoria o processo em epígrafe, para análise
do procedimento de dispensa de licitação, com base no art. 24, X, da Lei 8.666/93, para a locação de
um imóvel comercial destinado a armazenar o acervo documental e possibilitar o desenvolvimento das
atividades do Setor de Arquivo da Universidade Federal de Uberlândia.
2. Vieram os autos da Diretoria de Compras e Licitações da UFU para análise, sem indicação
de urgência, tendo eles sido instrumentalizados com os seguintes documentos (Doc. Sei):

Termo de abertura de procedimento de dispensa nº 243/2019 (1408675);
Solicitação de Material/Serviço n. 002751/2019 (1408679);
OFÍCIO Nº 37/2019/SEARQ/DIDOC/DIRLO/PREFE/REITO-UFU (1408690);
Laudos de avaliação do imóvel (1408691, 1408692 e 1408693);
Proposta comercial da empresa proprietária do imóvel (1408694);
OFÍCIO Nº 602/2019/SECDIRLO/DIRLO/PREFE/REITO-UFU (1408695);
NOTA TÉCNICA Nº 1/2019/DIPCO/DIRIE/PREFE/REITO (1408697);
Solicitação de previsão orçamentária (1409013);
OFÍCIO Nº 201/2019/DIROR/PROPLAD/REITO-UFU, da Diretoria de Orçamento, contendo
Certificado de Disponibilidade Orçamentária (1410356);
Termo de dispensa de licitação nº 243/2019 (1411242);
Minuta de Contrato (1411296); e,
Solicitação de parecer jurídico (1411775).

3. É o relatório. Passa-se à apreciação.
2. ANÁLISE
2.1 Considerações preliminares
4. Preliminarmente, impende destacar que o exame desta Procuradoria é feito nos termos do
art. 10, §1º, da Lei nº 10.480/02, c/c o art. 11, da Lei Complementar nº 73/93, bem como do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Salienta-se, que subtrai da competência institucional deste Órgão
jurídico análises que importem considerações de ordem técnica, próprias dos Órgãos de Administração
da UFU, e aquelas referentes ao juízo de conveniência e oportunidade de seus gestores.
5. Importante repisar que diante da exclusão da análise dos elementos de natureza técnica,
ainda que sobre estes realize eventualmente sugestões de atuação, será adotada a premissa de que a
autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua
adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos, conforme
enunciado nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da CGU/AGU:

A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo
reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se
posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos,
administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir
opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu
acatamento. 

6. Ressalta-se, ademais, que o parecer jurídico não vincula o gestor, que deve examiná-lo, até
mesmo para corrigir eventuais disfunções na administração, e, portanto, não afasta, por si só, a sua
responsabilidade por atos considerados irregulares pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos TCU nº
206/2007 - Plenário e nº 19/2002 - Plenário).
7. No mérito, verifica-se que a Administração Pública pretende valer-se da prerrogativa
lançada no artigo 24, X, da Lei 8.666/93, para realizar a locação do imóvel comercial pretendido, que se
assim dispõe, in verbis:

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;

8. Embora uma análise mais açodada leve à interpretação contrária, a melhor doutrina e a
mais expressiva jurisprudência entendem que o ato de dispensa de licitação é discricionário, sujeito ao
juízo de conveniência e de oportunidade.
9. Nas hipóteses capituladas sob a rubrica de dispensa, apesar de a competição ser possível,
situações excepcionais autorizam que o administrador deixe de submeter a contratação ao
procedimento licitatório. Assim, trata-se de verdadeira “faculdade” outorgada à Administração, que
poderá optar por realizar ou não a licitação, em razão da análise de sua conveniência e oportunidade.
10. Desta sorte, entende-se que o ato de dispensa de licitação integra o rol daqueles que a
doutrina reúne sob a rubrica de discricionários. E, como tal, sua realização sujeita o administrador à
mais estrita observância do princípio da motivação.
11. No presente caso, a Administração pretende a substituição do imóvel atualmente alugado
para abrigar o acervo documental da UFU. Nesse sentido, considerando a solicitação
apresentada pelo Gerente do Setor de Arquivo (Doc. Sei 1408690), o Diretor de Logística, por meio do
Ofício nº 602/2019/SECDIRLO/DIRLO/PREFE/REITO-UFU (Doc. Sei 1408695), apresenta as justificativas
para o ato de dispensa, nos termos transcritos a seguir:

1. Informamos que em 2018 foi feito estudo e nota técnica pela DIRIE, conforme processo
SEI 23117.062046/2018-48, Nota técnica 01/2019, para projeto de prevenção de incêndio
do prédio que abriga o Setor de Arquivo da UFU (DIDOC). Devido a impossibilidade de
contratação de Seguro contra Incêndio privado e a inviabilidade das intervenções
necessárias no imóvel de terceiros, devido características físicas do prédio e proximidade
com área comercial e residencial, pois o terceiro pavimento abriga um apartamento, e com
a finalidade de minimizar os riscos e regularizar o funcionamento das atividades do setor, o
Setor de Protocolo nos solicitou a mudança do imóvel.
2. Conforme demanda da DIDOC , explícita no Ofício SEI 37/2019 23117.036423/2019-74, o
imóvel não pode ser muito afastado do Campus Santa Mônica e do Umuarama, pois a
comunidade acadêmica deve ter fácil acesso, devendo ainda estar em bom estado de
conservação, haver ventilação e iluminação adequada à conservação dos documentos,
possuir pé direito alto, vão livre único para concentrar todo acervo, além de sala
administrativa, banheiros e acessibilidade. Diante destas demandas, efetuamos uma
pesquisa de mercado, realizando visitações para procura de imóveis equivalentes, pela
localização e características, inclusive considerando valor menor que o pago atualmente
nos Contratos 006, 007 e 008/2018.
3. Após a pesquisa, optou-se pelo imóvel da Rua Atenas, nº 1150, localizado no Bairro
Tibery, em Uberlândia. E conforme proposta anexa e avaliações de três imobiliárias, o valor
de aluguel está compatível com mercado da região. Portanto, com base no Argo 24, inciso
X da Lei 8.666/93, solicitamos a dispensa de licitação para locação do referido imóvel em
substituição aos contratos atuais do imóvel da Av. Cesário Alvim 1457 Bairro Aparecida.

12. Desta feita, entende-se, salvo melhor juízo, plenamente motivado o ato de dispensa. A
despeito disso, tratando de locação de imóvel por órgão integrante da Administração Pública Federal,
cumpre observar o disposto na Portaria n. 179, de 22 de abril de 2019, do Ministério da Economia, que
dispõe sobre medidas de racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e
prestação de serviços. Pela pertinência, transcreve-se o disposto no art. 1º da citada norma:

Art. 1º Fica suspensa, a partir da publicação desta Portaria, a realização de novas
contratações relacionadas:
I - a aquisição de imóveis;
II - a locação de imóveis;
III - a aquisição de veículos de representação e de serviços comuns, conforme disposto nos
arts. 3º e 4º do Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018;
IV - a locação de veículos;
V - a locação de máquinas e equipamentos;
VI - ao fornecimento de jornais e revistas em meio impresso; e
VII - aos serviços de ascensorista.
§ 1º Não se aplica a suspensão prevista no caput quando se tratar de:
I - imóveis destinados à reforma agrária e aqueles administrados pelo Ministério da Defesa
ou pelos Comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica;
II - aquisição de veículos de representação para uso exclusivo do Presidente e do Vice-
Presidente da República;
III - prorrogação contratual e/ou substituição contratual, em relação aos incisos II, IV e V do
caput; e
IV - despesas relacionadas a censo demográfico ou agropecuário e a ações de defesa civil.
§ 2º Considerando os aspectos de relevância e urgência, excepcionalidades pontuais,
quanto às suspensões previstas nos incisos IV e V do caput, poderão ser autorizadas por
ato fundamentado da autoridade máxima do órgão, permitida a subdelegação.

13. Destarte, nos termos da norma epigrafada, encontra-se suspensa a realização de novas
contratações relacionadas a locação de imóveis. Contudo, a referida suspensão não se aplica à
prorrogação contratual e/ou substituição contratual, para aquisição de imóveis, locação de imóveis e
aquisição de veículos de representação e de serviços comuns.
14. O presente ato de dispensa amolda ao disposto no §1º, III, do dispositivo supracitado,
porquanto a UFU já realiza a locação de imóvel para o desenvolvimento das atividades do Setor de
Arquivo, sendo pretendida, nesse momento, apenas a substituição do imóvel locado, o que configura a
hipótese de substituição contratual.
15. Assim, considerando as razões apresentadas pela Administração, bem como a



ressalva constante do ato normativo que trata das medidas de racionalização do gasto público, não se
vislumbra a presença de óbices jurídicos para o prosseguimento dos trâmites necessários ao presente
ato de dispensa.  
16. Prosseguindo, para que se resguarde o interesse público, é necessário que o valor da
contratação seja comprovadamente compatível com a realidade do mercado e, sempre que possível,
vantajoso para a Administração.
17. Em se tratando de contratação direta por via de dispensa de licitação, o próprio dispositivo
legal que a legitima, art. 24, X, estabelece que os preços devam ser compatíveis com os vigentes no
mercado. Nesse turno, constam dos autos 03 (três) laudos de avaliação do imóvel que se pretende
alugar (Doc. Sei 1408691, 1408692 e 1408693), de acordo com os quais o valor da proposta
apresentada pelo locador parece se compatibilizar.
18. Registre-se, que não cabe aqui analisar se o preço está realmente conforme o mercado ou
se as características do imóvel correspondem, efetivamente, às necessidades do setor assessorado, o
que deve ser realizado pela área técnica competente, porquanto estes são assuntos refogem das
atribuições deste Órgão jurídico, o que não impede, porém, que, eventualmente, a autoridade
assessorada seja alertada sobre tais aspectos.
19. Ressalta-se, ademais, que toda contratação a ser realizada pela Administração Pública
exige o prévio empenho dos recursos orçamentários a cobrir a respectiva despesa. Com o intuito de
atestar a disponibilidade orçamentária, foi inserido no Doc. Sei 1410356, o Certificado de Disponibilidade
Orçamentária, assinado pela Diretora de Orçamento em exercício.
20. Deve o gestor ter ciência das implicações jurídicas decorrentes da eventual não
equivalência entre o atestado no documento e a atual realidade da Universidade.
21. É de se ver também, que deve ser comprovada nos autos a regularidade fiscal e jurídica da
parte com quem se irá contratar. Nesse sentido já deliberou o Tribunal de Contas da União, a exemplo
do estabelecido na ementa do Acórdão nº 2575/2009, que impõe a observância da "exigência de
comprovante de regularidade com o INSS e o FGTS de todos aqueles que contratam com o poder
público, inclusive nas contratações realizadas mediante convite, dispensa ou inexigibilidade de licitação,
mesmo quando se tratar de compras para pronta entrega, nos termos do art. 195, §3º, da Constituição
Federal e entendimento firmado no TCU na Decisão nº 705/1994".
22. De igual forma, recomenda-se a consulta aos bancos de dados de registro de sanções, a fim
de apurar a eventual existência de registros contra o locador, cujos efeitos possam torná-lo proibido de
celebrar contrato administrativo, que alcance a Administração contratante. São sistemas de consulta de
registro de penalidades:

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;
Listas de Inidôneos do Tribunal de Contas da União;
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF; 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ; e
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin.

2.2 Do caso concreto - Dispensa de licitação para locação de imóvel
23. A Administração Pública pretende, por meio de procedimento de dispensa de licitação,
firmar contrato de locação de bem imóvel, com arrimo no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, o que demanda
o exaustivo cumprimento de três requisitos:

a) atendimento às finalidades precípuas da Administração;
b) vinculação às necessidades de instalação e localização do imóvel;
c) preço compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

24. Perceba-se que, como a hipótese acima figura como situação de licitação dispensável, seria
possível, a rigor, a Administração Pública deparar-se com dois ou três imóveis que atendam suas
necessidades e, ainda assim, não haveria óbice à contratação direta, desde que atendidos os demais
pressupostos. Não se há de confundir a circunstância acima com uma hipótese de inexigibilidade. Nesta
o administrador somente encontraria um único imóvel apto a satisfazer as necessidades administrativas.
25. Fixada essa premissa, não se desconsidera haver, na doutrina e na jurisprudência do TCU
(ex.: Acórdãos nº 1.816/2013 - Segunda Câmara e nº 5.948/2014 - Segunda Câmara), entendimentos em
sentido contrário ao acima verbalizado. De fato, há quem entenda que somente seria possível a
dispensa se um único imóvel atendesse às necessidades administrativas. Não se pode, contudo,
concordar com essa interpretação, por duas razões.
26. A primeira é que existe parecer vinculante (normativo) da PGF/AGU em sentido diverso:

CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 22/2013
I. O ART. 24, X, DA LEI 8.666/93 PODE SER APLICADO QUANDO HOUVER MAIS DE UM
IMÓVEL DISPONÍVEL, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO
DISPOSITIVO, A SEREM AFERIDOS NO CASO CONCRETO;
II. HAVENDO APENAS UM IMÓVEL DISPONÍVEL, A CONTRATAÇÃO DÁ-SE POR
INEXIGIBILIDADE, DADA A INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO;
REFERÊNCIA: PARECER Nº 01/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, APROVADO PELO
PROCURADOR-GERAL FEDERAL EM 29.04.2013. 

27. Nesse sentido, esta Procuradora Federal deve, por dever de ofício, seguir o entendimento
do parecer aprovado pelo Procurador-Geral Federal. Esse é o teor do art. 12, §3º, da Portaria PGF/AGU nº
526, de 26 de agosto de 2013:

Art. 12º. (...)
§ 3º Na elaboração da manifestação jurídica, deverão ser observados os entendimentos
firmados pelo Procurador-Geral Federal e pelo Advogado-Geral da União.

28. Em segundo lugar, há manifestações recentes do TCU atenuando o rigor do entendimento
original, in verbis:



23.Parte da doutrina tem considerado que a dispensa de licitação com fulcro no art. 24,
inciso X, da Lei 8.666/1993, na verdade, configuraria situação de inexigibilidade, devido à
ausência de competitividade, pois somente um único imóvel seria capaz de atender ao
interesse da Administração.
24.Nesse sentido, alguns julgados desta Casa, a exemplo dos Acórdãos 1.816/2010 e
5.948/2014, ambos da 2ª Câmara, consideraram ser necessária a comprovação de que a
escolha de um imóvel que, em face das suas características de instalação e localização,
seja o único capaz de atender às necessidades da Administração. Caso contrário, seria
inaplicável a contratação direta fundamentada na hipótese de dispensa de licitação prevista
no art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/1993.
25.Penso, todavia, que tal entendimento possa ser aperfeiçoado. De fato, realmente me
parece mais adequado o enquadramento da aquisição/locação de imóveis como hipótese
de dispensa de licitação, tal como efetivamente definido pelo legislador da Lei 8.666/1993,
e não como situação de inexigibilidade de licitação, conforme defendido por alguns juristas.
Não existe, em geral, um único imóvel que atenda às necessidades da Administração, o
que seria um caso de inviabilidade de competição, em que aplicar-se-ia o instituto da
inexigibilidade de licitação. Muitas vezes, uma pluralidade de imóveis atende aos requisitos
do Poder Público, sem que isso implique na necessidade de licitar, pois torna-se inviável ou
extremamente difícil estabelecer um torneio em que seja realizada uma seleção com
critérios estritamente objetivos, dentro dos princípios norteadores da licitação, e que
assegure a obtenção da melhor contratação dentre todas as possibilidades possíveis.
26.O art. 24 da Lei 8666/93 indica as hipóteses em que a licitação seria juridicamente
viável, embora a lei dispense o administrador de realizá-la. Já no caso de inexigibilidade, a
licitação é inviável, ou seja, impossível de ser realizada, tendo em vista fatores que
impedem a competitividade [...].
27.Dentre os vários imóveis que podem satisfazer às condições desejadas pela
Administração para ocupação, encontra-se na esfera do poder discricionário do gestor
público a efetivação de sua locação por dispensa de licitação, bem como os motivos
adotados para a seleção, que não estão necessariamente atrelados apenas ao valor de
aluguel, sendo possível – e até desejável - a consideração de outros critérios. Contudo, deve
ser observado que o art. 26 da Lei de Licitações e Contratos exige adequada motivação
para a opção escolhida e a demonstração de que o valor da contratação resultante esteja
compatível com parâmetros de mercado.
28.Insta salientar que mesmo na contratação direta é imprescindível atentar para a
fundamentação dos atos e a devida formalização do procedimento administrativo,
demonstrando inequivocamente que os critérios utilizados de seleção resultaram na
contratação mais vantajosa para a Administração Pública e na observância dos princípios
fundamentais aplicáveis às contratações públicas.
29.Também devem ser observados os requisitos objetivos previstos em lei, interpretados
pela jurisprudência desta Corte de Contas em diversos julgados, a exemplo do Acórdão
1.340/2009-Plenário, de relatoria do eminente Ministro Marcos Bemquerer Costa:
6. O enquadramento no dispositivo supra requer, basicamente, o atendimento a quatro
requisitos, quais sejam: i) imóvel deve ser destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da Administração; ii) escolha deve ser balizada pelas necessidades de
instalação e localização do órgão ou entidade; iii) preço deve ser compatível com
o valor de mercado; e iv) importância a ser despendida deve ter sido apurada por
avaliação prévia.
30.Dessa maneira, cumpre-me analisar a presença dos requisitos autorizadores da
dispensa de procedimento licitatório no caso concreto [...] (Acórdão nº 2.420/2015 -
Plenário, Voto, jurisprudência selecionada).
 
De início, cabe registrar que as alegações do presidente do Creci/RJ não comprovam que,
previamente à escolha dos imóveis, foi procedida a devida caracterização do objeto que se
pretendia adquirir, tanto em termos de infraestrutura quanto de dimensões necessárias ao
atendimento da demanda. Não foi apresentado o estudo em que foram levantados tais
atributos pela entidade, os quais são essenciais para condicionar a escolha do gestor e
amparar juridicamente a dispensa procedida para a compra dos imóveis, nos termos do art.
24, X, da Lei 8.666/1993: [...].
Esses elementos de especificação compõem a motivação exigida para o ato que desobriga
a realização de certame – conforme prescrevem o art. 26, parágrafo único, II, da Lei de
Licitações e o art. 50, IV, e §1° da Lei 9.784/1999.
Em relação ao parecer da PGF trazido aos autos pelo responsável, o qual foi elaborado com
a finalidade de uniformizar questões jurídicas afetas à contratação para aquisição e locação
de imóveis (peça 43, 7-8) , o documento enfatiza a necessidade de motivação do ato de
dispensa, que está associada às circunstâncias peculiares que condicionam a escolha do
objeto entre as opções existentes, o que não ocorreu no presente caso, conforme já
discorrido a respeito nesta oportunidade. Transcrevo excerto do parecer (peça 43, p. 17-
18):
“41. Embora não se apliquem literalmente as disposições do art. 7° e seguintes da Lei
8.666/1993 à fase de planejamento da aquisição/locação, é necessário que a Administração
fixe prévia e justificadamente as características mínimas do que ela precisa num imóvel.
42. Como já mencionado neste Parecer, o Decreto 7.689/2012, complementado pela
Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão n° 249, de 13 de junho de
2012, exige certo planejamento na aquisição ou locação de imóveis. Desta feita, antes da
escolha ou consulta às opções disponíveis no mercado, a Administração deve estabelecer



quais são os critérios a serem preenchidos por um imóvel a fim de atender suas
necessidades, como o tamanho da área (cf. art. 3°, caput, do Decreto 7.689/2012), a
necessidade ou não de estacionamento, a restrição a determinados lugares (cf. art. 3°, §2°,
do Decreto 7.689/2012), o atendimento por linhas de transporte público, etc.” (sublinhei)
(Acórdão nº 5.244/2017 - Primeira Câmara).

29. Quanto ao primeiro requisito, entende-se que está satisfeito, pois o imóvel é destinado a
atender as necessidades do Setor de Arquivo da UFU, em substituição ao imóvel atualmente locado, que
não oferece condições mínimas de segurança.
30. Quanto ao segundo requisito (vinculação às necessidades de instalação e localização do
imóvel), recomenda-se o reforço da justificativa, a fim de que fique devidamente demonstrado que, em
razão da localização, dimensão, edificação, destinação etc.), o imóvel escolhido é o que melhor atende
às necessidades da UFU.
31. Além disso, transcreve-se o item III, da conclusão DEPCONSU/PGF/AGU Nº 22/2013 (anexo
ao Parecer nº 01/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU), que faz as seguintes exigências adicionais para a
regularidade da contratação direta:

III. NA FASE DE PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO, DEVE A ADMINISTRAÇÃO
ADOTAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
(A) ESTABELECER CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DO IMÓVEL DEMANDADO, DE ACORDO
COM AS NECESSIDADES DO CASO CONCRETO E OBEDECIDAS ÀS PREMISSAS DO DECRETO
7.689/2012;
( B ) CONSULTAR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE A SECRETARIA DE
PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), SOBRE A EXISTÊNCIA DE IMÓVEL COM AS CARACTERÍSTICAS
PRETENDIDAS, PARA FINS DE GRATUITAMENTE ADQUIRIR OU OCUPAR;
( C ) NÃO HAVENDO A POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO OU OCUPAÇÃO GRATUITA, DAR
PUBLICIDADE À DEMANDA DE MODO A AVERIGUAR AS OPÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO,
POR MEIO DE UMA ESPÉCIE DE AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL, A SER PUBLICADO EM
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA LOCALIDADE, OU OUTRO MEIO DE PUBLICIDADE QUE
SE REVELE MAIS EFETIVO, ESTABELECENDO PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DAS
PROPOSTAS DE IMÓVEIS;
(D) DE POSSE DAS PROPOSTAS, DELIBERAR SOBRE A FORMA DE CONTRATAÇÃO CABÍVEL
(LICITAÇÃO, DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE);

32. A despeito do setor demandante ter estabelecido algumas características e requisitos para o
imóvel a ser locado (o imóvel não pode ser muito afastado do Campus Santa Mônica e do Umuarama,
pois a comunidade acadêmica deve ter fácil acesso, devendo ainda estar em bom estado de
conservação, haver ventilação e iluminação adequada à conservação dos documentos, possuir pé
direito alto, vão livre único para concentrar todo acervo, além de sala administrativa, banheiros e
acessibilidade), não foi demonstrada a realização de prévia consulta a outros órgãos públicos,
especialmente a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), sobre a existência de imóvel com as
características pretendidas, para que a UFU possa gratuitamente utilizá-lo.
33. Não sendo possível a utilização gratuita de algum imóvel, deve ser dada prévia publicidade
à demanda da Universidade, de modo a averiguar as opções disponíveis no mercado, por meio de uma
espécie de aviso de procura de imóvel, a ser publicado em jornal de grande circulação na localidade ou
outro meio de publicidade que se revele mais efetivo, estabelecendo prazo razoável para apresentação
das propostas de imóveis.
34. Somente após isso, e não sendo encontrado imóvel mais benéfico às necessidades
administrativas, é que se recomenda a continuidade da presente contratação direta.
2.3 Da minuta
35. Superadas as questões acima, verifica-se da análise da minuta contratual acostada ao Doc.
Sei 1411296, que foram atendidos os requisitos legais próprios ao caso em espécie, tais como a
identificação da rubrica orçamentária, a identificação das obrigações de cada parte contratante e a
referência de que o contrato se rege às disposições da Lei 8.245/91 e da Lei 8.666/93, no que couber.
36. Caso o imóvel que se pretenda alugar tenha apenas um proprietário (pessoa física ou
jurídica), recomenda-se a alteração do termo "locadores" por "locador".
2.4 Do termo de dispensa de licitação
37. Por fim, analisando o termo de dispensa de licitação (Doc. Sei 1411242), subscrito pelo
Diretor de Compras e Licitações da UFU, deflui que se trata de termo padrão adotado no âmbito desta
Universidade, estando apto a produzir os seus efeitos jurídicos, não havendo reparos a fazer.
38. Alerta-se, contudo, para a necessidade de sua posterior ratificação e publicação no DOU, de
modo a atender a exigência legal prescrita no caput do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 
3. CONCLUSÃO
39. Diante do exposto, conclui-se pela regularidade do procedimento de dispensa de licitação,
bem como pela possibilidade de seu prosseguimento, desde que atendidas todas as recomendações
feitas no presente parecer.
40. Restituam-se os autos à origem.

 
Uberlândia, 30 de julho de 2019.

 
Luís Henrique Assis Nunes
Procurador-Chefe Substituto

SIAPE 1.903.674

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23117064628201940 e da chave de



acesso c41fc7c6

Documento assinado eletronicamente por LUIS HENRIQUE ASSIS NUNES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
294365921 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
LUIS HENRIQUE ASSIS NUNES. Data e Hora: 30-07-2019 15:34. Número de Série:
8950152302735819783. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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