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PARECER JURIDICO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 045/2020 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2020 

INTERESSADO: SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO; 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 
DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CADAE; 

 Versam os presentes autos sobre a locação de imóvel destinado ao 
funcionamento do centro de distribuição de alimentação escolar-
CEDAE através de dispensa de licitação.  

 Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de 
contrato entre a Administração e o particular, nos casos estabelecidos 
no art. 24 da Lei nº. 8.666/93.  

 Vale ressaltar, que o processo de dispensa de licitação não exige o 
cumprimento de etapas formais, imprescindíveis na regra geral a um 
processo de licitação, entretanto, deve obediência aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 
probidade administrativa, impostos à Administração Pública. 

 No presente caso, a contratação por dispensa de licitação 
encontra amparo legal no art. 24, inciso X, da Lei nº. 8.666/93:  

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; (...)  

 Dessa forma, verifica-se que o processo administrativo está 
formalmente em ordem; há requisição com descrição do objeto, 
documentos do dono do imóvel, bem como dotação orçamentária 
prevista.  
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Entretanto, verifico que o Sr. CICERO RODRIGUES LEAL, tem 

parentesco com o Secretário de Educação, MARCELO RODRIGUES 
LEAL, o que faz com que devamos levar essa discussão para uma 
matéria mais aprofundada. 

Primeiramente, devemos observar que algumas pessoas são 
proibidas de contratar com a administração pública, de acordo com a 
lei de licitação, senão vejamos: 

Art.  9o    Não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da execução de obra 
ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários: 
I  -  o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa 
física ou jurídica; 
II  -  empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
III  -  servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação. 

Verificamos que o Senhor CICERO RODRIGUES LEAL, não se 
encontra no rol taxativo de proibições de participar da licitação 
constados no Art. 9º da Lei 8.666/93. 

Verifico que há necessidade por parte da Secretaria de Educação 
alugar o presente imóvel para a instalação do CEDAE, e como a própria 
resolução determina, o imóvel deve ser grande, estruturado, arejado e 
livre de qualquer tipo de ratos, ou outros tipos de praga. 

O único imóvel na cidade, que comportaria a instalação deste 
órgão é o imóvel citado no presente processo, que coincidentemente é 
pertencente ao parente do Secretário de Educação. 

Ser parente do secretário de educação, não é motivo ensejador 
para não realização do referido contrato, senão vejamos o entendimento 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE PARENTES DE 
SERVIDORES OU DE DIRIGENTES. LEGALIDADE 
DESDE QUE O PROCESSO LICITATÓRIO 
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OBEDEÇA CRITERIOSAMENTE AOS PRECEITOS 
DA LF 8666/93, COM CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
UNIFORMES. (TCE-MG - Consulta nº 646.988, 
tendo como Relator o Conselheiro Elmo Braz Soares) 

Verifico que o valor do contrato segue um padrão, uma lógica, 
não está acima da normalidade, mesmo sendo um imóvel grande e que 
seja o único nesse padrão para a guarda da merenda escolar no 
Município de Placas. 

Continuemos a verificar decisões parecidas com a referida 
matéria, senão vejamos: 

CONSULTA - LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 
PARENTES PRÓXIMOS DE SERVIDORES OU 
AGENTES POLÍTICOS - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO 
EXPRESSA NA LEI 8666/93 - POSSIBILIDADE EM 
TESE - DEMONSTRAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - DECISÃO UNÂNIME. 1) Responde-se ao 
questionamento do consulente no sentido de que, 
em que pese ser possível, em tese, a contratação de 
parentes próximos de servidores ou agentes 
políticos, por meio da participação em procedimento 
licitatório, entende-se que a hipótese não prescinde 
da observância dos princípios da moralidade, 
i s o n o m i a , i m p e s s o a l i d a d e e d a m a i o r 
competitividade possível, sendo recomendável que, 
nessa espécie de contratação, o gestor deve 
demonstrar, nos autos do procedimento licitatório, 
de forma consistente, que foram respeitados esses 
princípios, de modo a se afastarem possíveis 
questionamentos sobre a ocorrência de influências 
nocivas na condução dos certames. 2) Precedentes 
sobre o questionamento apresentado: Consultas n. 
646988 (15/12/2001), 448548 (08/10/1997), 
162259 (15/05/1994) e 113730 (30/09/1993). 
(Consulta nº 862.735 – TCE-MG – Relator: CONS. 
S E B A S T I Ã O H E L V E C I O - p u b l i c a d o e m 
15/04/2013). (Grifos). 

Conforme aduziu o Conselheiro Elmo Braz Soares, ao relatar a 
consulta nº 646.988, as vedações no que tange ao impedimento de 
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
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pela licitação participar do certame encontra-se respaldo nos princípios 
da isonomia, impessoalidade e moralidade. “Entretanto, não existe na lei 
qualquer dispositivo que impeça de participar de contratação com a 
Administração parentes de servidores ou de dirigentes de órgãos, desde 
que o contrato obedeça às cláusulas uniformes e seja precedido do 
procedimento licitatório nos termos regidos pela Lei nº 8.666/93”. 

Segundo o doutrinador Uadi Lammêgo Bulos, o artigo 9°, inciso 
III, da Lei nº 8.666/1993 lista, de forma taxativa, as hipóteses de 
vedação de participar de certame licitatório, não podendo a 
Administração criar outras vedações, sob pena de afronta ao texto 
constitucional. Senão vejamos: 

“O art.9º, da Lei 8.666/1993 lista, taxativamente, o 
rol de hipóteses, com base numa ordem numerus 
clausus, pelas quais pessoas físicas ou jurídicas 
encontram-se impedidas de participarem, direta ou 
indiretamente, de licitações, nos termos ali 
previstos. Neste particular, só o Poder Legislativo, e 
mais ninguém, poderá regular a matéria, sob pena 
de ofensa direta ao disposto no art.22, XXVII, do 
Texto Magno. Assim, presentes os pressupostos 
lógico – pluralidade de objetos e de ofertantes; 
jurídico – atendimento ao interesse público; e fático– 
presença de vários interessados em disputar o 
certame, nada poderá invalidar, do ponto de vista 
jurídico, a licitude e a legitimidade do certame 
licitatório. O contrário disso seria empreender 
i n t e r p r e t a ç ã o i n c o n s t i t u c i o n a l d e l e i s 
constitucionais” . (Grifos). 1

Conforme é conhecimento de todos os operadores do direito, a 
interpretação do texto legal, para ser válida, deve ser coerente e 
responsável. Valendo-se das palavras do professor Lenio Luiz Streck, a 
interpretação “em um contexto de constitucionalismo pós-guerra, não 
pode extrapolar os limites semânticos do texto ”, haja vista que este 2

limite é condição para a existência do próprio Estado Democrático de 
Direito. O renomado doutrinador continua aduzindo que “o respeito ao 

 BULOS, Uadi Lammêgo. Licitação em caso de parentesco. Jus Navigandi, 1

Teresina, ano 12, n. 1855, 30 jul. 2008.

 STRECK, Lenio Luiz. Os limites semânticos e sua importância na e para a 2

democracia. Revista da AJURIS – V. 41 – n. 135 – Setembro de 2014,  p. 174.
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texto quer dizer compromisso com a Constituição e com a legislação 
democraticamente constituída ”. 3

Outrossim, segundo Friedrich Müller, o teor da norma apresenta-
se como algo imprescindível para o Estado de Direito, especialmente 
diante do cenário jurídico atual, isto é, o texto normativo determinará 
os extremos de possíveis variantes de significado, assegurando, pois os 
limites necessários ao intérprete . 4

Para o mestre Carlos Maximiliano, a interpretação de uma norma 
não pode levar a um absurdo, nem uma solução frouxa ou inexequível. 
A norma deve ser interpretada para alcançar sua eficácia, ou seja, deve 
ser interpretada coerentemente.  

( . . . ) O d i r e i t o d e v e s e r I N T E R P R E T A D O 
INTELIGETIMENTE: não de modo a que a ordem 
envolva a um absurdo, prescreva inconveniências, 
vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis. 
Também se prefere a exegese de que resulte eficiente 
a providencia legal ou válido o ato, à que torne 
aquela, sem efeito, inócua, ou este, juridicamente 
nulo . 5

  
Por fim, considerando que até então o procedimento não 

apresenta nenhuma irregularidade, opino favoravelmente pela 
realização da contratação direta do imóvel pertencente ao SR. CICERO 
RODRIGUES LEAL, através de dispensa de licitação, com fundamento 
no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.  

 É o Parecer. 
 Salvo melhor juízo. 

Placas, 13 de março de 2020 

DJALMA LEITE FEITOSA FILHO 
OAB/PA Nº15.670 

Advogado

 STRECK, Lenio Luiz. Idem. p. 1743

 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução á teoria e metódica 4

estruturantes. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 32.

 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 6ª ed. Rio de Janeiro, 5

1957, p. 210
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