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JUSTIFICATIVA 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

0 presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no  art.  24 da Lei 
8.666/93 como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação. 

Para a realização de aquisição de imóvel por dispensa de licitação, o Governo Municipal 
segue as diretrizes observando os termos da Lei n° 8.245/91; Lei n° 8.666/93, 
especificamente  Art.  26 e 62, e Código Civil, no que couberem. 

1. OBJETO: 
1. Aquisição de Imóvel Urbano para Fins de uso da Prefeitura Municipal de Magalhães de 

Almeida/MA. 

2. FUNDAMENTAÇÃO: 
2.1. A licitação corresponde ao processo administrativo voltado à seleção da proposta 
mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao 
atendimento do interesse coletivo. Repita-se, então, que a licitação não se limita apenas e tão-
somente a procurar pelo melhor preço, mas sim pela melhor proposta. 

Significa dizer que a Administração busca a maior qualidade da prestação e o 
maior beneficio econômico. As normas gerais acerca de licitação e contratos administrativos 
estão contidas na Lei n° 8.666/93, bem como na Constituição Federal que consagra princípios 
e regras fundamentais acerca da organização do Estado. A Lei de Licitações vincula os  Tres  
Poderes das entidades políticas: Executivo, Legislativo e Judiciário. Assim é porque os 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário também desenvolvem atividades administrativas, 
embora em menor grau, razão pela qual fica vinculado ao cumprimento da Lei n° 8.666/93. A 
licitação é regida por princípios gerais que interessam a toda a atividade administrativa, 
como os mencionados pelo  art.  37, caput, da Constituição Federal: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entretanto, existem alguns princípios 
específicos que acentuam as peculiaridades próprias do procedimento licitatório, em especial, 
do formalismo, da competitividade, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do sigilo das propostas, da isonomia, da adjudicação compulsória, dentre 
outros  (art.  3.°, Lei n° 8.666/93). A par disso, um dos temas mais tormentosos do Direito 
Administrativo gravita em torno da dispensa e inexigibilidade de licitação. Acerca do 
assunto, todo cuidado é devido pelo operador do Direito que atua na área, uma vez que a 
Constituição Federal estabelece como regra a obrigatoriedade de licitação para obras, 
compras, serviços e alienações da Administração Pública. Nesse sentido, dispõe o já 
conhecido  art.  37, inc. XXI, do texto constitucional: "ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensável à garantia do cumprimento das obrigações". Entretanto, em algumas situações 
previamente estabelecidas pela legislação, a regra de licitar cede espaço ao principio da 
economicidade ou outras razões que revelem nítido interesse público em casos em que a 
licitação é dispensada ou considerada inexigível. De acordo com Jorge Ulisses  Jacoby  



ESTADO DO MARANHÃO 

.$ ••,;;„t,:t 

/ 

FoEll 
t 

.2  " 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEID 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

Fernandes isso ocorre porque "o principio constitucional da licitação, como todas as regras de 
Direito, não têm valor absoluto, devendo ser coordenado com os outros princípios do mundo 
jurídico" (Contratação Direta sem Licitação, 5.  ed.,  Brasilia  Jurídica, 2004, p. 178). 

A chamada "licitação dispensável" verifica-se em situações em que, embora 
teoricamente seja viável a competição entre particulares, o procedimento licitatório afigura-se 
inconveniente ao interesse público. Isso ocorre porque, em determinados casos, surgem 
circunstâncias especiais, previstas em lei, que facultam a não realização da licitação pelo 
administrador, que em principio era imprescindível. Dentre as hipóteses previstas no  art.  26 
da mencionada Lei, destacam-se a INEXIGIBILIDADE em razão da justificativa do preço. 

Justificasse também no  art.  24 da Lei n.° 8.666/93, com as modificações que lhe 
seguiram, foram estabelecidas vinte e nove situações em que é "dispensável" a licitação. 
Entre elas, é dispensável a licitação para compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precipuas da Administração  (art.  24, X). Nessa situação, as 
características do imóvel são relevantes, tais como a localização, dimensões, tipo de 
edificação, destinação  etc.  Enfim, deve haver justificativa de que aquele imóvel é o mais 
adequado ao serviço que a Administração quer executar. No caso vertente, a aquisição do 
imóvel em apreço será destinada A utilização especifica, qual seja a instalação de local para 
atividade desportiva (parque de eventos) em observação da Lei 13.364/16, e doação de 
terrenos para famílias previamente atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
no município de Magalhães de Almeida /MA, órgão este que atende, de forma incontestável, 
as finalidades precipuas da Administração. Não bastasse, as características do imóvel e sua 
localização acarretam verdadeira hipótese onde há para atividades inviabilidade de 
competição em razão de ser o único imóvel no Município com condições de instalação 
imediata da respectiva Unidade Administrativa, possuindo dimensão necessária para os 
objetivos das atividades pretendidas. 

Por outro lado, o preço é compatível com o preço de mercado conforme se faz prova a 
avaliação que faz parte integrante deste Processo. 
2.2. Em face da justificativa apresentada, passamos a analisar as razões de fato e de 
direito que cercam a necessidade de aquisição de determinado imóvel, com supedâneo no  art.  
24, X da Lei Federal n° 8.666/93. 
2.3. No caso em apreço, o imóvel que a Administração deseja adquirir no Município 
de Magalhães de Almeida /MA, possui todas as características fisicas propicias ao 
desenvolvimento das atividades desta unidade administrativa, pois conforme identificado por 
esta secretaria, o imóvel (terreno), possui dimensões e localização que atende tanto a 
atividade desportiva como assentamento de famílias em lotes. 
2.4. Diante de tal necessidade, identificou-se que o imóvel situado sendo um terreno 
urbano, devidamente registrado no Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Magalhães 
de Almeida-MA, medindo 22.6778 hectares, registrado ás folhas n° 179 V, do Livro de 
Escrituras n° 2/B, REGISTRO E MATRICULA R-15-M-17, designado pelo Chapada de 
Magalhães de Almeida, situado no Estrada Vicinal de Acesso ao Povoado Oitis, Zona 
urbana, cidade e comarca da Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, atende as 
necessidades da Administração e, podendo então, a escolha recair sobre o mesmo, a fim de 
que seja encaminhado projeto de lei a câmara municipal de Magalhães de Almeida para 
aquisição do imóvel até o dia 31 de dezembro de 2022. 

es,4 
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2.5. Contudo faz-se necessário observar o preço de mercado das locações de imóvel 
dessa regido. Não se justificando adquirir o imóvel aqui mencionado com valor acima dos 
preços praticados na regido que o imóvel esta situado, a devida avaliação coube a comissão 
municipal de avaliação de imóveis. 

CONSIDERANDO: que a escolha do imóvel sendo um terreno urbano, devidamente 
registrado no Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, no 
livro n°. 2-B, sob Registro e Matricula de R-15-M-17, folhas 179V, designado pelo Chapada 
de Magalhães de Almeida, situado no Estrada Vicinal de Acesso ao Povoado Oitis, Zona 
urbana, cidade e comarca da Magalhães de Almeida, Estado do  Maranhao,  decorre 
diretamente das necessidades de instalação e localização do mesmo serem propicias; 

CONSIDERANDO: que a escolha do imóvel visa propiciar condições favoráveis a 
atividades de desporto e doação de lotes; 

CONSIDERANDO: a localização do imóvel é propicia e de fácil acesso aos usuários; 

CONSIDERANDO: a avaliação feita pela comissão municipal; 

CONSIDERANDO: que o legislador estabeleceu a regra das licitações para contratação 
realizada entre Administração e o particular, de modo a assegurar a isonomia, a concorrência 
leal dos interessados e a maior vantagem para o ente público; 

CONSIDERANDO: contudo, existem casos, legalmente previstos, nos quais a licitação 
poderá não ocorrer, sendo a mesma dispensável, dispensada ou inexigível, e, que no caso em 
epígrafe, a contratação direta mediante inexigibilidade poderá acontecer baseada no artigo 26 
da Lei 8.666/93, que assim reza:  

Art.  26. As dispensas previstas nos §,¢ 2°  e 4°  do  art.  17 e no 
inciso  III  e seguintes do  art.  24, as situações de inexigibilidade 
referidas no  art.  25, necessariamente justificadas, e o 
retardamento previsto no final do parágrafo único do  art.  
8°  desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, ei 
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei n° 11.107, de 2005)  

Parágrafo único. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade 
ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruido, no 
que couber, com os seguintes elementos: 

I— caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o caso; 

II — razão da escolha do fornecedor ou executante; 
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III  — justificativa do prego. 

IV— documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos 
quais os bens  set-do alocados. (Incluido pela Lei n° 9.648, de 
1998)  

CONSIDERANDO: a lição do mestre Marçal Justem Filho, que assim discorre sobre o 
tema: 

"A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse 
público ser satisfeito através de outro imóvel, que não aquele 
selecionado. As características do imóvel (tais como localização, 
dimensão, edificação, destinação  etc.)  são relevantes, de modo 
que a administração não tem outra escolha. Quando a 
Administração necessita de imóvel para destinaolo peculiar ou 
com localização determinada, não se torna possível a competição 
entre particulares". (JUSTEN FILHO, Marçal. (Comentários a 
lei de licitações e contratos administrativos. 8ed Silo Paulo: 
Dialética, 2000.p.252)". 

Dessa forma, esta evidenciada a possibilidade de o Município proceder com a 
contratação ora em comento, fazendo uso do procedimento de INEXIGIBILIDADE, na 
forma do  art.  26 da Lei n.° 8.666/93, pois o caso em apreço configura a hipótese de 
AQUISIÇÃO de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precipuas da 
Administração. 

Assim, para que seja válida a contratação direta,  in  casu, será necessário 
formalização do procedimento de inexigibilidade, na forma estabelecida no  art.  26, com a 
comprovação da hipótese do inc. X do  art.  24, todos da Lei n. 8.666, de 1993. 

Magalhães e Almeida /MA, 07 de JULHO de 2022. 

F ancisco de A sis Aragão 
cretarii  al  de Finanças 

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 


