
Memorando 5.485/2021

De: Luis M. - SME - ADM

Para: SMAFO - DL 

Data: 12/03/2021 às 10:38:22

Setores envolvidos:

GAB, GAB - DJ, SMAFO - DL, SME - ADM, GAB2, GAB - LC, SEA, PLO, PROC

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ESPAÇO CRESCER

 

Saudações.

Solicitamos ao referido departamento para que seja aberto um processo licitatório na modalidade "Dispensa de
Licitação" para a locação de imóvel situado a rua João Allage, 130, Centro de Canoinhas/SC, para sediar o Programa
de Atenção a Educação Municipal - Espaço Crescer, com base na justificativa apresentada em anexo a este
memorando.

O imóvel pertence ao senhor Amarildo Pereira, o qual esta solicitando um valor de R$2.100,00 para locação do
imóvel. Sendo assim, em anexo segue a proposta do referido senhor bem como demais pesquisas de preço, que
justificam tal valor solicitado.

Respeitosamente.

_

Luis Fernando da Cruz Vieira Magalhães

Diretor Administrativo

Port. 1356/2019

Secretaria Municipal de Educação

Anexos:

JUSTIFICATIVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PAEM ESPAÇO CRESCER.pdf

Proposta de Locação de Imóvel Espaço Crescer.pdf

Webmail __ Fwd_ Re_ Orçamento valor aluguel casa.pdf
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Saudações. 

Vimos por meio deste solicitar a abertura de processo licitatório para a locação de 

imóvel para atender ao Programa de Atenção à Educação Municipal – Espaço Crescer.  

CONSIDERANDO que o programa espaço crescer foi implementado através do 

Decreto Municipal 018/2016 e tem como público alvo, alunos da educação básica 

municipal. Seus principais objetivos, segundo o mesmo decreto, estão dispostos no 

artigo 1°, incisos I, II e III; 

CONSIDERANDO que o imóvel situado à Rua João Allage, n° 130, Centro de 

Canoinhas/SC, de propriedade do senhor Amarildo Pereira, já atende ao programa à 5 

anos e está adaptado para atender toda essa demanda, pois possui características que 

são determinantes para sua escolha, de modo a ser o único capaz de satisfazer a 

necessidade da Administração;  

CONSIDERANDO que o artigo 3° do decreto 018/2016, parágrafo único, traz o 

seguinte texto: “O PAEM deverá funcionar em espaço adequado e com acessibilidade 
arquitetônica, de modo que ofereça condições para interlocução com os diferentes setores da 

SME e demais Programas, bem como com os serviços de Saúde, da Assistência Social, dos 

Direitos Humanos, do Judiciário, dentre outros, para a construção de uma Rede de Proteção 

Social no Território do Município de Canoinhas. ”; 

 CONSIDERANDO que o imóvel ainda é destinado a atender às finalidades 

precípuas da Administração. Por finalidade a atender os princípios de economicidade e 

legalidade, uma vez que o imóvel se situa a duas quadras da sede do poder executivo 

municipal evitando demais gastos com deslocamento de pessoal, entregas de materiais 

e atendimentos interdisciplinares; 

CONSIDERANDO que a locação do imóvel não só implicara na manutenção do 

Programa, bem como, evitará que o mesmo seja interrompido para que seja sediado em 

outro endereço, evitando transtornos com mudanças e demais serviços pertinentes; 

CONSIDERANDO que o programa já está em funcionamento e com o seu 

cronograma de tarefas organizado para atender, neste espaço, toda a demanda de 

alunos do ano letivo de 2021; 

CONSIDERANDO que os valores apresentados pelo locatário estão em 

consonância com os praticados no mercado, conforme demonstra as pesquisas de 

preço. 

Primando pelo bem-estar dos educandos e do corpo docente da referida unidade 

de atendimento educacional, é salutar a confecção de processo licitatório por dispensa 

de licitação, uma vez que a contratação é de caráter primordial para atender o que 

dispõe o decreto 018/2016. 

Atenciosamente. 

 
 

LUIS FERNANDO DA CRUZ VIEIRA MAGALHÃES 
DIRETOR ADMINISTRATIVO 
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12/03/2021 Webmail :: Fwd: Re: Orçamento valor aluguel casa

webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=2016&_mbox=Enviadas&_action=print&_extwin=1 1/2

Assunto Fwd: Re: Orçamento valor aluguel casa
De Compras Educação <compras.educ@pmc.sc.gov.br>
Para transporte.escolar <transporte.escolar@pmc.sc.gov.br>
Data 05-03-2021 15:59

 

-------- Mensagem original --------

Assunto:Re: Orçamento valor aluguel casa
Data:05-03-2021 15:58

De:"Buenos Imoveis" <imobiliaria@buenosimoveis.com.br>
Para:Compras Educação <compras.educ@pmc.sc.gov.br>

 
Boa tarde!
 
Conforme contato telefônico, segue avaliação;
 
Avaliação para u�lização do imóvel descrito como COMERCIAL, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
E sendo para u�lização do imóvel RESIDENCIAL, no valor de R$ 1.800,00 (um mil  e oitocentos reais)
 
A�,
 
Roseli S. Bueno
 
 
From: Compras Educação
Sent: Thursday, March 04, 2021 4:48 PM
To: imobiliaria@buenosimoveis.com.br
Subject: Orçamento valor aluguel casa
 
 

-------- Mensagem original --------

Assunto:Orçamento valor aluguel casa
Data:04-03-2021 13:50

De:Compras Educação <compras.educ@pmc.sc.gov.br>
Para:imobiliariafacilitta@hotmail.com

 

Bom dia!

Solicitamos orçamento estimativa de valor para locação do imóvel com as seguintes características:

Endereço do imóvel: Rua João Allage, matrícula do imóvel 17.402.

Descrição do imóvel:

Parte superior: 02 banheiros - 06 cômodos - 01 área de serviço.

Parte inferior: (considerar apenas como cômodos da casa e não avaliar como kinet individual)

03 kit nets com: 01 cozinha - 01 quarto - 01 wc (cada uma).

01 lavanderia. 

 
O valor estimado da locação deverá ser do total do imóvel sem considerar as kitnetes, devendo considerar apenas o imóvel na totalidade. 
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12/03/2021 Webmail :: Fwd: Re: Orçamento valor aluguel casa

webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=2016&_mbox=Enviadas&_action=print&_extwin=1 2/2

Atenciosamente,

 

Angélica

 
Setor Administrativo / Compras 
 
Secretaria Municipal de Educação 
 
Tel: (47) 3621-7776 / (47) 3621-7786
 
Setor Administrativo / Compras 
 
Secretaria Municipal de Educação 
 
Tel: (47) 3621-7776 / (47) 3621-7786
 

Livre de vírus. www.avast.com.

 
Setor Administrativo / Compras 
 
Secretaria Municipal de Educação 
 
Tel: (47) 3621-7776 / (47) 3621-7786
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Nome (razão social): AM ARILDO PEREIRA
CNPJ/ CPF: 637.159.459-15

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é cert if icado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima ident if icado, relat ivas aos t ributos,
dívida at iva e demais débitos administ rados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Disposit ivo Legal: Lei nº 3938/ 66, Art . 154
Número da cert idão: 210140031982724
Data de emissão: 12/ 03/ 2021 10:52:01
Validade (Lei nº 3938/ 66, Art . 158,
modificado pelo art igo 18 da Lei n
15.510/ 11.):

11/ 05/ 2021

A autent icidade desta cert idão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet , no endereço:
ht tp:/ / www.sef.sc.gov.br

ESTADO DESANTA CATARINA
SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DEDÉBITOSESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/ 03/ 2021 10:52:01
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12/03/2021

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: AMARILDO PEREIRA
CPF: 637.159.459-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:50:45 do dia 12/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2021.
Código de controle da certidão: D618.CE60.6EE6.58B9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AMARILDO PEREIRA

CPF: 637.159.459-15

Certidão nº: 8860413/2021

Expedição: 12/03/2021, às 11:10:21

Validade: 07/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que AMARILDO PEREIRA, inscrito(a) no CPF sob o nº

637.159.459-15, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Nota interna

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 15/03/2021 às 10:37:14

 

A certidão encontra-se regularizada.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

municipal Amarildo regularizada.pdf
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DATA DA VALIDADE:DATA DA EMISSÃO:

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

FINALIDADE:

2288/2021 15/03/2021 Certidão de Pessoa Física14/05/2021

NÚMERO CERTIDÃO:

Município de Canoinhas

DATA DA BAIXA:DATA DE INíCIO:

01/09/1995

NOME/RAZÃO SOCIAL: CPF/CNPJ:

AMARILDO PEREIRA 637.159.459-15

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CNAE PRINCIPAL:

7504 6911701 - Serviços advocatícios

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: CORONEL ALBUQUERQUE, 656 Complemento: SALA 02

Bairro: CENTRO CEP: 89460-056

AVISO:

Certidão Positiva com Efeito de Negativa

DESCRIÇÃO:

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Canoinhas
https://www.pmc.sc.gov.br/

Rua Felipe Schmidt , 10

C212288N8620D18

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

Cerificamos, para todos os fins e efeitos legais, que o CONTRIBUINTE acima identificado, é devedor à Fazenda Municipal, na data em que lavramos a
presente Certidão, cujos os créditos não se encontram vencidos em virtude do aderimento ao parcelamento de débitos junto ao Município de Canoinhas.

Município de Canoinhas
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Despacho Memorando 3- 5.485/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB  - A/C Celina G.

Data: 15/03/2021 às 10:39:39

 

Seguindo a orientação do departamento jurídico, considerando a ausência de secretário de educação no momento,
encaminho para autorização.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 4- 5.485/2021

De: Celina G. - GAB

Para: GAB2  - A/C Gilberto P.

Data: 15/03/2021 às 14:33:13

 

Segue para autorização

_

Celina Scultetus Krauss Gapski 

Chefe de Gabinete

1Doc:  Memorando 4- 5.485/2021        15/68



Despacho Memorando 5- 5.485/2021

De: Gilberto P. - GAB2

Para: SMAFO - DL 

Data: 15/03/2021 às 17:12:43

 

Boa tarde, 

Pleito autorizado. 

Atenciosamente,

_

Gilberto Dos Passos 

Prefeito
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Despacho Memorando 6- 5.485/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 16/03/2021 às 09:52:17

 

Solicito parecer jurídico para dar andamento ao pedido.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 7- 5.485/2021

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL 

Data: 17/03/2021 às 12:07:28

 

Parecer:

Do texto legal para a hipótese legal de dispensa de licitação, depreende-se que a norma requer o preenchimento dos
seguintes pressupostos:

a) a contratação deve envolver compra ou locação de imóvel:

Em relação ao pedido formulado pela Secretaria de Educação, denota-se que o objeto, de fato, envolve a locação de
imóvel.

b) deve haver justificativa no sentido de que a aquisição/locação do imóvel eleito compreende a solução ótima para
atendimento da necessidade pública:

No termos do pedido, há a menção de que “ a locação do imóvel não só implicara na manutenção do Programa, bem
como, evitará que o mesmo seja interrompido para que seja sediado em outro endereço, evitando transtornos com
mudanças e demais serviços pertinentes”, fazendo-se presumir que é a medida mais consentânea ao presente caso.

c) o imóvel deve reunir características que denotem a sua adequação ao atendimento da finalidade a que se destina;

O pedido menciona que “que o imóvel situado à Rua João Allage, n° 130, Centro de Canoinhas/SC, de propriedade
do senhor Amarildo Pereira, já atende ao programa à 5 anos e está adaptado para atender toda essa demanda, pois
possui características que são determinantes para sua escolha, de modo a ser o único capaz de satisfazer a
necessidade da Administração”

Nesse sentido, há que se observar a disposição de Luiz Gustavo Montezuma Herbster:

É certo que todas as hipóteses de contratação direta não prescindem da formalização de processo administrativo
devidamente justificado. Na contratação com fundamento no art. 24, X, não é diferente, deve o gestor: inaugurar o
processo administrativo, identificar/justificar a demanda do órgão por imóvel, definir as características do imóvel,
realizar pesquisa de valor de mercado, buscar autorização orçamentária para a compra/locação, levar ao
conhecimento do mercado o seu interesse em comprar/locar um imóvel, a partir das necessidades de localização e
estrutura que foram definidas no processo, justificar a escolha final do imóvel e, por fim, cumprir a exigência prevista
no art. 26 da Lei 8.666/93. (HERBSTER, Luís Gustavo Montezuma. Interpretação e aplicação do art. 24, X, da Lei nº
8.666/93. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3590, 30 abr. 2013. Disponível
em: https://jus.com.br/artigos/24316. Acesso em: 17 mar. 2021).

Com efeito, em que pese a secretaria solicitante asseverar que o imóvel “ possui características que são
determinantes para sua escolha”, não as cita, devendo, portanto, mencionar quais seriam as qualidades pertencentes
ao imóvel e que motivaram a sua escolha pela Administração.

d) a necessidade pública a ser atendida deve se relacionar com as finalidades precípuas da Administração;

A Secretaria afirma que “o imóvel ainda é destinado a atender às finalidades precípuas da Administração. Por
finalidade a atender os princípios de economicidade e legalidade, uma vez que o imóvel se situa a duas quadras da
sede do poder executivo municipal evitando demais gastos com deslocamento de pessoal, entregas de materiais e
atendimentos interdisciplinares”.

Sobre o conceito de finalidade precípua, a Revista Zenite em Licitações expõe o que segue:

Tem-se como finalidade precípua da Administração a sua atividade-fim, aquela que fundamenta sua
existência e em função da qual se desenvolvem todas as demais atividades5, isto é, aquela que visa a
garantir o desenvolvimento da função pública, que se realiza com a satisfação das necessidades de interesse
geral, promovendo o bem comum da coletividade.

Nesse contexto, toma-se como exemplo o caso de locação de imóvel para funcionamento de hospital. O imóvel
locado deve se destinar a viabilizar a realização da atividade-fim do órgão/da entidade, qual seja, prestação de
serviços de saúde. Por consequência, não é possível cogitar a aplicação do art. 24, inc. X, da Lei nº 8.666/93 para
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a locação de imóvel que seja destinado ao desenvolvimento de outras atividades burocráticas desse hospital, como,
por exemplo, a instalação do departamento de recursos humanos.

O princípio da finalidade impõe à Administração Pública a prática, e tão somente esta, de atos voltados à satisfação
do interesse público6. Aqui, cabe lembrar que, no desempenho da função administrativa, “é vedado ao agente visar
outro fim senão o interesse público”,7 uma vez que o ato ou o contrato firmado pela Administração que nele não se
fundamente caracteriza desvio de finalidade.8(Grifamos.)

Nesse sentido, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes afirma que "Esse termo ["finalidades precípuas"] tem por sinônimo a
ideia de principal ou essencial, significando que o imóvel dirige-se à finalidade essencial da Administração. (Revista
Zênite - Informativo de Licitações e Contratos (ILC) nº 197, jul/2010, p. 708).

Nesse contexto, cabe à Secretaria expor quais as atividades que serão desempenhadas no imóvel, atrelando-as ao
mencionado Programa de Atenção à Educação Municipal – Espaço Cresce e, de consequência, ao atendimento das
necessidades da Secretaria, voltada a atender o interesse público primário.

e) o preço deve ser compatível com os praticados no mercado.

Em função da dispensa de licitação realizada em 2016 (PMC n° 45/2016), foram locados determinados cômodos do
imóvel.

Segundo a Assessoria Zenite em licitações,

“a hipótese de locação direta de imóvel com base no art. 24, inc. X, da Lei nº 8.666/93, mesmo havendo um único
imóvel capaz de atender ao interesse público envolvido, será preciso justificar o preço. Para tanto, a Administração
deverá realizar a avaliação do imóvel, a fim de verificar se o preço proposto é compatível com as características do
bem, de acordo com a realidade de mercado referente a imóveis semelhantes”. (Dispensa de licitação – Imóveis
– Locação – Preço – Justificativa – Necessidade. Zênite Fácil. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br, categoria
Produção Zênite. Acesso em 17 mar 2021)

Em função disso, não há menção no laudo anexo ao Memorando de que os valores de locação foram aferidos com
base nos cômodos até então utilizados, dando a entender ser sobre a totalidade do imóvel.

Ademais, não se observou nos documentos anexos ao Memorando, as “ demais pesquisas de preço”  mencionadas
pela Secretaria de Educação.

Isto posto, conclui-se pela necessidade de maiores detalhamentos da justificativa quanto:

- A exposição acerca de quais seriam as características do imóvel que motivaram a sua escolha;

-  O atendimento das finalidades precípuas da Administração com a locação em virtude do programa a ser
desempenhado pela secretaria solicitante;

- O detalhamento do laudo quanto à locação sobre a totalidade ou não do imóvel;

Frisa-se que este Departamento Jurídico está  disposição para auxiliar no que for preciso para fins desta contratação,
desde que se proceda em conformidade com a lei que rege as contratações públicas.

S,m,j

É o parecer.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 17/03/2021 12:07:44 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.267.99...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 496E-98A4-6451-18A8 
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Despacho Memorando 8- 5.485/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SME - ADM  - A/C Luis M.

Data: 17/03/2021 às 13:27:48

 

Encaminho parecer para análise.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

1Doc:  Memorando 8- 5.485/2021        20/68



Despacho Memorando 9- 5.485/2021

De: Luis M. - SME - ADM

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 25/03/2021 às 16:58:38

 

Saudações.

Prezado senhor. Visando atender ao que se pede no despacho 7 deste memorando, encaminho justificativa retificada
para vossa análise e apreciação. Ressalto ainda a importância de que este processo seja finalizado o mais breve
possível, pois o programa precisa continuar a atender essa demanda de alunos, principalmente neste período de
pandemia, onde vários deles apresentam grandes dificuldades de aprendizado, na atual modalidade em que o ensino
fundamental vem sido praticado.

Respeitosamente.

_

Luis Fernando da Cruz Vieira Magalhães

Diretor Administrativo

Port. 1356/2019

Secretaria Municipal de Educação

Anexos:

JUSTIFICATIVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PAEM ESPAÇO CRESCER - RETIFICAÇÃO.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Luis Fernando da Cruz Viei... 25/03/2021 16:58:49 1Doc LUIS FERNANDO DA CRUZ VIEIRA MAGALHÃES CPF 0...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 496E-98A4-6451-18A8 
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Saudações. 

 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio do presente despacho, 

esclarecer o que se pede no despacho 7 do memorando 5485/2021. A referida 

justificativa tem como texto original a solicitação para abertura de processo licitatório por 

dispensa de licitação com base no art. 24, inciso X, da Lei nº 8666/93 a fim de realizar 

a locação de imóvel situado a rua João Allage, 130, Centro de Canoinhas/SC, de 

propriedade de Amarildo Pereira, para atender ao Programa de Atenção à Educação 

Municipal – Espaço Crescer.  

O Programa Espaço Crescer, atrelado às finalidades precípuas da Secretaria 

Municipal de Educação, tem como público alvo alunos da educação básica municipal, 

tendo sido implementado através do Decreto Municipal nº 018/2016 para articular e 

fortalecer a Rede de Proteção Social, no sentido de apoiar e acompanhar as equipes 

docentes e gestoras no processo de ensino e aprendizagem dos educandos que 

apresentam dificuldades no processo de escolarização, bem como realizar avaliações 

multidisciplinares aos educandos para diagnóstico de déficit de aprendizado, quando 

solicitado pelas Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil. 

O artigo 3° do Decreto nº 018/2016, parágrafo único, traz o seguinte texto:  

 

“O PAEM deverá funcionar em espaço adequado e com acessibilidade 
arquitetônica, de modo que ofereça condições para interlocução com 

os diferentes setores da SME e demais Programas, bem como com os 

serviços de Saúde, da Assistência Social, dos Direitos Humanos, do 

Judiciário, dentre outros, para a construção de uma Rede de Proteção 

Social no Território do Município de Canoinhas.” 

 

Neste cenário, o imóvel situado à Rua João Allage, n° 130, Centro de 

Canoinhas/SC, de propriedade do senhor Amarildo Pereira encontra-se adaptado para 

atender toda a demanda do programa.  

Ressalta-se que o Programa Espaço Crescer possui parcerias com a secretaria 

municipal de saúde e demais órgãos da municipalidade. Frise-se, que o imóvel está 

localizado próximo a Policlínica Municipal a qual atende ao Programa Saúde Mental, 

facilitando a logística de atendimentos, bem como a otimização do tempo de 

1Doc:  Memorando 9- 5.485/2021  |  Anexo: JUSTIFICATIVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PAEM ESPAÇO CRESCER - RETIFICAÇÃO.pdf (1/2)        22/68



 

 

deslocamento, sendo assim tornando a localização do imóvel um critério determinante 

para sua locação. 

Destaca-se, que o público alvo atendido pelo Programa Espaço Crescer são 

crianças com alguma limitação de aprendizado ou até mesmo alguns distúrbios 

psicológicos. Nesse sentido, recomenda-se manter a locação do imóvel em razão da 

otimização dos atendimentos, quando da necessidade de atuarem em conjunto com 

demais órgãos municipais.  

  Digno de nota mencionar que o programa já está em funcionamento e com o seu 

cronograma de tarefas organizado visando, portanto, atender, neste espaço, toda a 

demanda de alunos do ano letivo de 2021. 

No que tange ao valor de mercado apresentado pelo senhor Amarildo Pereira 

estão em consonância com os praticados no mercado, conforme demonstrado por 

pesquisas de preços realizadas. 

Atenciosamente, 

 

 

 

LUIS FERNANDO DA CRUZ VIEIRA MAGALHÃES 

DIRETOR ADMINISTRATIVO 
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Despacho Memorando 10- 5.485/2021

De: Luis M. - SME - ADM

Para: SMAFO - DL 

Data: 25/03/2021 às 17:05:05

 

Prezado senhor.

Afim de justificar os valores apresentados para contratação bem como para complementar a juntada de documentos
para a confecção do referido processo, é que se segue os anexos.

Vale ressaltar que a empresa Habitare, apresentou imóvel com características semelhantes ao imóvel em questão,
porém a localização do imóvel interfere diretamente com a logística de atendimento do programa Espaço Crescer,
pois está situado em uma rua que possui um alto fluxo de veículos e fica distante da central de atendimento do
programa Saúde Mental, o qual possui parceria direta para atendimento do público alvo do programa Espaço
Crescer.

Respeitosamente.

_

Luis Fernando da Cruz Vieira Magalhães

Diretor Administrativo

Port. 1356/2019

Secretaria Municipal de Educação

Anexos:

HABITARE.pdf

Laudo de vistoria - Prefeitura (1).pdf

Termo de Negativa de Orçamento SB Imóveis.pdf

Termo de Negativa para Orçamento Buenos Imóveis.pdf

Termo de Negativa para Orçamento DMG Negócios Imobiliarios.pdf

Termo de Negativa para Orçamento Imobiliária Cubas.pdf

Termo de Negativa para Orçamento Marcos V. Murara Corretor de Imóveis.pdf
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23/03/2021 Webmail :: Imóvel para locação

webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=2550&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/3

Assunto Imóvel para locação
De Habitare Imóveis <habitare@habitareimo.com.br>
Para <compras.educ@pmc.sc.gov.br>
Data 18-03-2021 15:38

8bf11bbf-2849-4421-a4e8-e53a6aace830.jpg (158 KB)
25f41775-fdf7-4bd5-9d1c-b84992f40537.jpg (78 KB)
088d2c23-a6c6-47dd-9bc2-a02369c74c1e.jpg (69 KB)
aafd610e-e876-4ac8-bbcd-183f1221c5f3.jpg (107 KB)
af1b3dfc-f8dc-4614-9a01-8dd65a1dd05b.jpg (87 KB)
e25a1105-8e85-424f-abf0-dc98a2fa37bc.jpg (88 KB)
eeaae9cb-050c-48ab-83fd-d35b1e1070c3.jpg (95 KB)
f7f9952f-2c4c-42cd-b266-7fac8a08f65c.jpg (74 KB)

Boa tarde,

Hoje pela manhã nos foi solicitado uma negativa de orçamento de um imóvel para locação localizado próximo a
Prefeitura. Ocorre que por um equívoco a certidão foi assinada, porém possuímos imóvel que atende as
necessidades solicitadas. O imóvel situa-se a Rua Major Vieira, n°937 (ao lado do ginásio da AABB) com
aproximadamente 270m², possuindo 06 (seis) salas, 04 (quatro) banheiros, cozinha, lavanderia, depósito
e garagem. Casa térrea, arejada, de fácil acesso, estacionamento, próximo a bancos, mercados e demais serviços.
O imóvel está anunciado para locação R$2.800,00.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente 

--  
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Despacho Memorando 11- 5.485/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 29/03/2021 às 09:08:38

 

Diante das novas informações apresentadas, solicito novamente parecer jurídico para dar andamento ao processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 12- 5.485/2021

De: Luis M. - SME - ADM

Para: GAB - DJ  - A/C Antonio W.

Data: 07/04/2021 às 11:36:50

 

Segue para conhecimento.

Atenciosamente.

_

Luis Fernando da Cruz Vieira Magalhães

Diretor Administrativo

Port. 1356/2019

Secretaria Municipal de Educação
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Despacho Memorando 13- 5.485/2021

De: Camilla W. - GAB - DJ

Para: PROC 

Data: 07/04/2021 às 11:47:29

 

_

Camilla Walter

Agente Administrativo

Prefeitura do Município de Canoinhas/SC

Departamento Jurídico

Telefone: (47) 3621-7784
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Despacho Memorando 14- 5.485/2021

De: Luis M. - SME - ADM

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 09/04/2021 às 09:54:34

 

Saudações.

Prezado, afins de prestar maiores esclarecimentos acerca da referida contratação, segue anexo justificativa retificada
pela terceira vez, esclarecendo da localização do imóvel e suas características. 

Respeitosamente.

_

Luis Fernando da Cruz Vieira Magalhães

Diretor Administrativo

Port. 1356/2019

Secretaria Municipal de Educação

Anexos:

3º RETIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PAEM ESPAÇO CRESCER.pdf

de Centro, Canoinhas - SC, 89460-000 a R. João Allage, 02 - Centro, Canoinhas - SC, 89460-000 - Google Maps.pdf

de Centro, Canoinhas - SC, 89460-000 a R. Maj. Vieira, 937 - Centro, Canoinhas - SC, 89460-000 - Google Maps.pdf

HABITARE.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Luis Fernando da Cruz Viei... 09/04/2021 09:54:52 1Doc LUIS FERNANDO DA CRUZ VIEIRA MAGALHÃES CPF 0...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 496E-98A4-6451-18A8 
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Saudações. 

 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio do presente despacho, 

esclarecer o que se pede no despacho 7 do memorando 5485/2021. A referida 

justificativa tem como texto original a solicitação para abertura de processo licitatório por 

dispensa de licitação com base no art. 24, inciso X, da Lei nº 8666/93 a fim de realizar 

a locação de imóvel situado a rua João Allage, 130, Centro de Canoinhas/SC, de 

propriedade de Amarildo Pereira, para atender ao Programa de Atenção à Educação 

Municipal – Espaço Crescer.  

O Programa Espaço Crescer, atrelado às finalidades precípuas da Secretaria 

Municipal de Educação, tem como público alvo alunos da educação básica municipal, 

tendo sido implementado através do Decreto Municipal nº 018/2016 para articular e 

fortalecer a Rede de Proteção Social, no sentido de apoiar e acompanhar as equipes 

docentes e gestoras no processo de ensino e aprendizagem dos educandos que 

apresentam dificuldades no processo de escolarização, bem como realizar avaliações 

multidisciplinares aos educandos para diagnóstico de déficit de aprendizado, quando 

solicitado pelas Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil. 

O artigo 3° do Decreto nº 018/2016, parágrafo único, traz o seguinte texto:  

 

“O PAEM deverá funcionar em espaço adequado e com acessibilidade 
arquitetônica, de modo que ofereça condições para interlocução com 

os diferentes setores da SME e demais Programas, bem como com os 

serviços de Saúde, da Assistência Social, dos Direitos Humanos, do 

Judiciário, dentre outros, para a construção de uma Rede de Proteção 

Social no Território do Município de Canoinhas.” 

 

Afins de atender as necessidades do programa, conclui-se que o imóvel deverá 

ter as seguintes características:  

 Uma CASA medindo no mínimo 120m² de área útil, no perímetro URBANO, 

Município de Canoinhas –SC, em um raio de 500 metros da Secretaria Municipal 

de Educação, tendo acessibilidade, dois banheiros e uma cozinha (no mínimo), 

quatro salas para atendimentos, sala de recepção, sala de reuniões, sala para 

arquivos e armazenamentos de materiais; 

1Doc:  Memorando 14- 5.485/2021  |  Anexo: 3º RETIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PAEM ESPAÇO CRESCER.pdf (1/4)        41/68



 

 

 O imóvel não deve estar em área alagadiça ou de risco, e possuir período mínimo 

estipulado para locação até 60 meses; 

 Entende-se por área útil, para fins desta locação, a área de circulação interna do 

imóvel, subtraindo-se deste imóvel a área destinada a banheiros e cozinha; 

 Acessibilidade são as condições e possibilidades de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de edificações públicas, privadas e particulares, seus 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, proporcionando a maior 

independência possível e dando ao cidadão deficiente ou àqueles com 

dificuldades de locomoção, o direito de ir e vir a todos os lugares que necessitar, 

seja no trabalho, estudo ou lazer, o que ajudara e levara a reinserção na 

sociedade. 

Neste cenário, o imóvel situado à Rua João Allage, n° 130, Centro de 

Canoinhas/SC, de propriedade do senhor Amarildo Pereira encontra-se adaptado para 

atender toda a demanda do programa, visto que atende os requisitos necessários e está 

situado a 180 metros da Secretaria Municipal de Educação, conforme imagem abaixo: 

 

Posto as características descritas do imóvel, a empresa Imobiliária Habilitare 

apresentou imóvel compatível com o solicitado, porém, está num raio de localização 
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maior do que o do imóvel do senhor Amarildo Pereira, sendo assim inviabilizando a 

logística de atendimentos do programa que pela atual localização facilita o 

deslocamento até a Policlínica e a Saúde Mental, onde trabalham em parceria. 

Segue abaixo a localização do imóvel apresentado pela Imobiliária Habilitare, 

situado na rua Major Vieira, nº 937, Centro, e o raio de localização conforme supracitado. 

 

Ressalta-se que o Programa Espaço Crescer possui parcerias com a secretaria 

municipal de saúde e demais órgãos da municipalidade. Frise-se, que o imóvel está 

localizado próximo a Policlínica Municipal a qual atende ao Programa Saúde Mental, 

facilitando a logística de atendimentos, bem como a otimização do tempo de 

deslocamento, sendo assim tornando a localização do imóvel um critério determinante 

para sua locação. 

Destaca-se, que o público alvo atendido pelo Programa Espaço Crescer são 

crianças com alguma limitação de aprendizado ou até mesmo alguns distúrbios 

psicológicos. Nesse sentido, recomenda-se manter a locação do imóvel em razão da 

otimização dos atendimentos, quando da necessidade de atuarem em conjunto com 

demais órgãos municipais.  
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  Digno de nota mencionar que o programa já está em funcionamento e com o seu 

cronograma de tarefas organizado visando, portanto, atender, neste espaço, toda a 

demanda de alunos do ano letivo de 2021. 

No que tange ao valor de mercado apresentado pelo senhor Amarildo Pereira 

estão em consonância com os praticados no mercado, conforme demonstrado por 

pesquisas de preços realizadas. 

Atenciosamente, 

 

 

 

LUIS FERNANDO DA CRUZ VIEIRA MAGALHÃES 

DIRETOR ADMINISTRATIVO 
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09/04/2021 de Centro, Canoinhas - SC, 89460-000 a R. João Allage, 02 - Centro, Canoinhas - SC, 89460-000 - Google Maps

https://www.google.com/maps/dir/-26.1759095,-50.3951727/-26.1752397,-50.3965251/@-26.1754641,-50.3964482,405m/data=!3m1!1e3!4m2!4… 1/1

Imagens ©2021 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2021 50 m 

3 min
180 m

via R. João Allage

Predominantemente plana

A pé 180 m, 3 minde Centro, Canoinhas - SC, 89460-000 a R. João Allage,
02 - Centro, Canoinhas - SC, 89460-000
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Imagens ©2021 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2021 100 m 

8 min
600 m

via R. Barão do Rio Branco

10 min
700 m

via R. Caetano Costa e R. Maj. Vieira

10 min
800 m

via R. Almeida Cardoso e R. Barão do
Rio Branco

Todos os trajetos são predominantemente planos

A pé 600 m, 8 minde Centro, Canoinhas - SC, 89460-000 a R. Maj. Vieira,
937 - Centro, Canoinhas - SC, 89460-000
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Assunto Imóvel para locação
De Habitare Imóveis <habitare@habitareimo.com.br>
Para <compras.educ@pmc.sc.gov.br>
Data 18-03-2021 15:38
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Boa tarde,

Hoje pela manhã nos foi solicitado uma negativa de orçamento de um imóvel para locação localizado próximo a
Prefeitura. Ocorre que por um equívoco a certidão foi assinada, porém possuímos imóvel que atende as
necessidades solicitadas. O imóvel situa-se a Rua Major Vieira, n°937 (ao lado do ginásio da AABB) com
aproximadamente 270m², possuindo 06 (seis) salas, 04 (quatro) banheiros, cozinha, lavanderia, depósito
e garagem. Casa térrea, arejada, de fácil acesso, estacionamento, próximo a bancos, mercados e demais serviços.
O imóvel está anunciado para locação R$2.800,00.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente 

--  
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Despacho Memorando 15- 5.485/2021

De: Luis M. - SME - ADM

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 12/04/2021 às 13:09:20

 

Prezado.

Afim de dar andamento a solicitação, encaminho para vossa apreciação novo laudo de vistoria do imóvel com valor
para locação.

Atenciosamente.

_

Luis Fernando da Cruz Vieira Magalhães

Diretor Administrativo

Port. 1356/2019

Secretaria Municipal de Educação

Anexos:

PARECER DE AVALIAÇÃO IMÓBILIÁRIA.pdf
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Despacho Memorando 16- 5.485/2021

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL 

Data: 13/04/2021 às 12:07:03

 

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Anexos:

Parecer Memorando nº  5.485.2021. Locação de imóvel Espaço Crescer (2).pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 13/04/2021 12:07:23 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.267.99...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 496E-98A4-6451-18A8 
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Parecer Jurídico Memorando n° 5.485/2021 

Dispensa de Licitação – Locação de imóvel situado a Rua João Allage, 130, Centro de Canoinhas/SC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- RELATÓRIO: 
 
 

Trata-se de parecer jurídico referente à possibilidade de contratação direta para a locação 

de imóvel visando o funcionamento do Programa de Atenção a Educação Municipal - Espaço 

Crescer,tendo co contrato como locador o Sr.  Amarildo Pereira, segundo exposição constante na 

justificativa de contratação anexa ao presente Memorando. 

É o relatório. 

 
 
2- FUNDAMENTAÇÃO: 

 
 

Primeiramente, imperioso frisar que a função do Departamento Jurídico é assinalar 

eventuais impropriedades do ponto de vista jurídico e orientar as providências cabíveis, no 

intuito único de resguardar a autoridade assessorada, a quem incumbe avaliar a real dimensão 

do risco e a possibilidade de adoção ou não das recomendações realizadas.  

 

A Lei de Licitações determina no parágrafo único do artigo 38 que as minutas dos 

editais de licitações, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustem a serem 

pactuados devem ser submetidos à assessoria jurídica da Administração.  
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Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: Parágrafo único. As minutas de 
editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.  

  
  

O parecer jurídico, nas lições e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é o ato pelo qual os 

órgãos consultivos da Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de 

sua competência, sendo obrigatório somente quando a Administração deve solicitá-lo e acatar 

sua conclusão. Ensina ainda a doutrinadora que a obrigatoriedade diz respeito à solicitação do 

parecer (o que não lhe imprime caráter vinculante), destacando que:  

  
  

... embora haja obrigatoriedade de ser emitido o parecer sob pena de ilegalidade do 
ato final, ele não perde o seu caráter opinativo. Mas a autoridade que não o acolher 
deverá motivar a sua decisão ou solicitar novo parecer, devendo lembrar que a 
atividade de consultoria jurídica é privativa de advogado, conforme o artigo 1, II, do 
Estatuto da OAB (Lei na 8.906, de 4-7-94)1.  

  
  

Sobre a responsabilização pessoal na área da contratação pública, Rafael Carvalho 

Rezende de Oliveira entende o seguinte:  

  
  

Em primeiro lugar, o dever de administrar cabe à autoridade administrativa, e não ao 
consultor jurídico, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. A 
decisão final sempre será da autoridade que pode, inclusive, decidir por não continuar 
com o processo de licitação/contratação, apesar da existência de parecer jurídico. É a 
autoridade administrativa (e não o advogado público) a responsável pela 
administração pública ou gestão da coisa pública, sendo, a nosso ver, incoerente a 
classificação do parecer como “vinculante” quando, em verdade, o ato representa 
apenas a opinião jurídica do advogado.  
Em segundo lugar, existem diversas interpretações jurídicas que podem ser 
razoavelmente apresentadas em cada situação concreta, não sendo possível 
responsabilizar o advogado público que apresentou interpretação razoável. Não se 
pode desconsiderar o fato de que o advogado público tem que manifestar a sua 
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opinião no momento em que o fato se apresenta, sem a real noção, muitas vezes, das 
inúmeras consequências (boas ou ruins) que poderão ser produzidas.  
Ademais, não se pode desconsiderar a inviolabilidade do advogado, público ou 
privado, que responde apenas nos casos de dolo ou culpa (arts. 2.º, § 3.º; 3.º, § 1.º; 32; 
todos do Estatuto da OAB).  
Por fim, a responsabilidade do advogado público, sem a devida comprovação do erro 
grosseiro ou do dolo, viola o princípio da eficiência, pois a responsabilização 
indiscriminada, sem a perquirição da má-fé ou dolo, faz com que o advogado público 
atue com receio, sem pensar na melhor decisão a ser tomada à luz da eficiência, mas 
apenas na possibilidade de sofrer sanções por suas opiniões (seria mais conveniente 
para o advogado negar a prática de atos para evitar a sua responsabilização)2.  

  
  

Portanto, o presente parecer possui caráter opinativo, não vinculando a decisão 

administrativa correlata, podendo a autoridade responsável pela contratação divergir respaldando 

sua decisão fundamentadamente.  

 
 

2.1. Cabimento da Dispensa: 

 
 
Dispõe o art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, que configura hipótese de dispensa de 

licitação a locação de imóvel para atendimento das necessidades precípuas da Administração 

cuja necessidade de instalação e localização condicionem a sua escolha: 

 
 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

 (...) 

X - para 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; 

 
 

Sobre o artigo em comento, o parecer Fecam nº 4821, de autoria de Joel de Menezes 

Niebuhr, dispõe o seguinte: 

                                                 
1
https://antigo.fecam.org.br/consultoria/pareceres.php?cod_parecer=482 
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Esse é um dos dispositivos - aos quais foi feito referência - que, em vez de dispensa, 

consignam hipóteses de inexigibilidade. Note-se que só é licito comprar ou locar 

imóvel cujas necessidades de instalação e de localização condicionem a escolha. 

Portanto, se a Administração quiser comprar ou locar imóvel em região central de 

determinado município e existirem vários imóveis que podem atender aos seus 

propósitos, é inevitável proceder à licitação pública. A contratação direta encontra 

lugar nas situações em que houver somente um imóvel cujas características atendam 

aos interesses da Administração, pelo que, a rigor jurídico, está-se diante da hipótese 

já prevista no inciso I do artigo 25 da Lei n° 8.666/93 relativa à inexigibilidade 

provocada pela exclusividade do bem. 

 
 
Observado a celeuma explicitada pelo referido doutrinador, denota-se que a Lei n° 

14.133/2021, Nova Lei de Licitações, atribuiu a locação como hipótese de inexigibilidade, 

conforme art. 74, V. Contudo, como o pedido está baseando pela antiga lei, é sob seus 

fundamentos que merece o pedido ser analisado. 

 
Isto posto, verifica-se que a Secretaria Municipal de Educação, solicitou a contratação 

direta justificando a escolha do fornecedor função das características do imóvel e de sua 

localização, próxima à prefeitura, o que, segundo o órgão, facilita o desempenho das atividades 

administrativas relacionadas ao Programa de Atenção à Educação Municipal: 

 
 

Afins de atender as necessidades do programa, conclui-se que o imóvel deverá ter as 

seguintes características:  

 

 Uma CASA medindo no mínimo 120m² de área útil, no perímetro URBANO, Município 

de Canoinhas –SC, em um raio de 500 metros da Secretaria Municipal de Educação, 

tendo acessibilidade, dois banheiros e uma cozinha (no mínimo), quatro salas para 

atendimentos, sala de recepção, sala de reuniões, sala para arquivos e 

armazenamentos de materiais;  

 

 O imóvel não deve estar em área alagadiça ou de risco, e possuir período mínimo 

estipulado para locação até 60 meses;  
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 Entende-se por área útil, para fins desta locação, a área de circulação interna do 

imóvel, subtraindo-se deste imóvel a área destinada a banheiros e cozinha; 

 

  Acessibilidade são as condições e possibilidades de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de edificações públicas, privadas e particulares, seus espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, proporcionando a maior independência possível 

e dando ao cidadão deficiente ou àqueles com dificuldades de locomoção, o direito de 

ir e vir a todos os lugares que necessitar, seja no trabalho, estudo ou lazer, o que 

ajudara e levara a reinserção na sociedade. 

 
Neste cenário, o imóvel situado à Rua João Allage, n° 130, Centro de Canoinhas/SC, de 

propriedade do senhor Amarildo Pereira encontra-se adaptado para atender toda a 

demanda do programa, visto que atende os requisitos necessários e está situado a 180 

metros da Secretaria Municipal de Educação, conforme imagem abaixo: 

 

(...) 

 

Posto as características descritas do imóvel, a empresa Imobiliária Habilitare 

apresentou imóvel compatível com o solicitado, porém, está num raio de localização 

maior do que o do imóvel do senhor Amarildo Pereira, sendo assim inviabilizando a 

logística de atendimentos do programa que pela atual localização facilita o 

deslocamento até a Policlínica e a Saúde Mental, onde trabalham em parceria. Segue 

abaixo a localização do imóvel apresentado pela Imobiliária Habilitare, situado na rua 

Major Vieira, nº 937, Centro, e o raio de localização conforme supracitado. Ressalta-se 

que o Programa Espaço Crescer possui parcerias com a secretaria municipal de saúde e 

demais órgãos da municipalidade. Frise-se, que o imóvel está localizado próximo a 

Policlínica Municipal a qual atende ao Programa Saúde Mental, facilitando a logística 

de atendimentos, bem como a otimização do tempo de deslocamento, sendo assim 

tornando a localização do imóvel um critério determinante para sua locação. Destaca-

se, que o público alvo atendido pelo Programa Espaço Crescer são crianças com 

alguma limitação de aprendizado ou até mesmo alguns distúrbios psicológicos. Nesse 

sentido, recomenda-se manter a locação do imóvel em razão da otimização dos 

atendimentos, quando da necessidade de atuarem em conjunto com demais órgãos 

municipais. 

 
 
Ademais, conforme se extrai do pedido, o imóvel atende às finalidades precípuas da 

Administração, uma vez que está atrelado funcionamento da Secretaria Municipal de Educação 

no que tange ao atendimento do Programa Espaço Crescer, in fine: 
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O Programa Espaço Crescer, atrelado às finalidades precípuas da Secretaria Municipal 

de Educação, tem como público alvo alunos da educação básica municipal, tendo sido 

implementado através do Decreto Municipal nº 018/2016 para articular e fortalecer a 

Rede de Proteção Social, no sentido de apoiar e acompanhar as equipes docentes e 

gestoras no processo de ensino e aprendizagem dos educandos que apresentam 

dificuldades no processo de escolarização, bem como realizar avaliações 

multidisciplinares aos educandos para diagnóstico de déficit de aprendizado, quando 

solicitado pelas Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil. O artigo 3° do 

Decreto nº 018/2016, parágrafo único, traz o seguinte texto:  

 

“O PAEM deverá funcionar em espaço adequado e com acessibilidade arquitetônica, 

de modo que ofereça condições para interlocução com os diferentes setores da SME e 

demais Programas, bem como com os serviços de Saúde, da Assistência Social, dos 

Direitos Humanos, do Judiciário, dentre outros, para a construção de uma Rede de 

Proteção Social no Território do Município de Canoinhas.”  
 

 

Quanto à justificativa de preços, em virtude das características particulares do imóvel, 

a Municipalidade efetuou a avaliação do valor de aluguel por meio de Laudo de Avaliação 

conforme documento que segue anexo ao Despacho n° 15 do presente Memorando, o qual 

constatou que o valor da locação é de R$ 2.100,00 reais mensais. 

 
Há que se ressaltar que a secretaria havia apresentado ao Memorando laudo anterior 

sem constar preço e que, em pesquisa em diversas imobiliárias, foi encontrado outro imóvel 

com valor de locação de R$ 2.800,00 reais mensais que, consoante se extrai do pedido, não 

atende a necessidade da secretaria por conta de sua localização mais distante da sede da 

prefeitura. 

 
De todo modo, comparados os preços de locação entre ambos os imóveis, o escolhido 

e o que não se encaixa aos anseios da secretaria, denota-se uma equivalência nos valores dos 

aluguéis, sendo forçoso reconhecer que, ao que parece, existe uma compatibilidade com o que 

é praticado em mercado. 
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Diante de tais circunstâncias, cumpre consignar este Departamento Jurídico não está 

se imiscuindo na metodologia de aferição do preço de mercado, pois é o avaliador que detém, 

em tese, o conhecimento necessário para mensurar o valor de locação de cada imóvel 

submetido ao seu exame. Do mesmo modo, o parecer apenas está aferindo se que os requisitos 

formais de contratação insculpidos no art. 24, X, e 26 da Lei n° 8.666/93 foram observados, 

motivo pelo qual a veracidade das pesquisas (laudos) apresentadas no Memorando são de 

responsabilidade do órgão demandante. 

 
Com efeito, havendo laudo indicando o valor do imóvel por meio de avaliação, é 

forçoso reconhecer que o preço está justificado, sendo esse, inclusive, o entendimento da 

assessoria Zenite2, no sentido de que nas locações, avaliação do imóvel por profissional mostra-

se suficiente para justificar o preço do aluguel: 

 
 

Assim, a princípio, o laudo de avaliação emitido pelo profissional competente é 

suficiente para confirmar o valor de mercado do bem. Mais que isso, é o 

instrumento adequado indicado pela Lei, para tanto. 

Diante disso, parece possível dispensar a Administração de realizar pesquisa de 

mercado, sendo suficiente adotar a avaliação prévia para justificar o preço do 

imóvel. (destacado) 

 

 
Assim sendo, feitas as devidas explanações, entende-se que no presente caso a 

dispensa de licitação é viável posto que, ao que consta do pedido, estão presentes os requisitos 

que dão suporta á contratação direta, conforme disposição da Revista Zenite: 

 
 

Para aplicabilidade do dispositivo no art. 24, inc. X, da Lei nº 8.666/93, é necessário 

observar os seguintes requisitos: "(i) a real necessidade em relação à locação do 

imóvel, devendo ser averiguado se o interesse da Administração não pode ser 

satisfeito de outra forma; (ii) o imóvel a ser contratado deve satisfazer os interesses da 

Administração e destinar-se ao atendimento das suas finalidades precípuas; (iii) o 

                                                 
2
https://www.zenite.blog.br/aquisicao-e-locacao-de-bens-imoveis-a-definicao-do-preco-de-mercado/ 
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imóvel deve ser o único disponível com as características que a Administração 

necessita, após a apuração de inexistência de outro bem com as mesmas 

características; e (iv) o preço proposto precisa ser compatível com o praticado no 

mercado, não podendo a Administração pagar preço superior ao de imóveis similares”. 
(Destacado)

3
 

 
 

3. CONCLUSÃO: 
 

Ante todo o exposto e com base nos relatos e documentos trazidos à baila pelo setor 

solicitante, opina-se favoravelmente ao pedido de dispensa de licitação com base no art . 24, X, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

Frise-se, contudo, que o presente parecer é meramente opinativo e não vincula o gestor 

público na tomada de suas decisões em qualquer hipótese. 

 
É o parecer. 

 
 

Canoinhas, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

Winston Beyersdorff Lucchiari 
Departamento Jurídico 

                                                 
3
 Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 217, p. 290, mar. 2012, seção 

Perguntas e Respostas). 
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Despacho Memorando 17- 5.485/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C José H.

Data: 13/04/2021 às 13:22:30

 

Solicito dotação no valor de R$ 18.900,00 para dar andamento ao processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 18- 5.485/2021

De: José H. - PLO

Para: SEA  - A/C Diogo S.

Data: 14/04/2021 às 11:22:27

 

Bom dia!

Utilizar a Dot. nº 31 (Rec. Ordinário-Educação) mediante autorização do Secretário de Administração/Educação.

Att.

_

José Carlos Herbst
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Despacho Memorando 19- 5.485/2021

De: Diogo S. - SEA

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 14/04/2021 às 11:53:30

 

Prezados:

A despesa segue autorizada.

Atenciosamente,

_

Diogo Carlos Seidel

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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