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À Superintendência de Gestão Empresarial, Departamento de Logística de Suprimento, da 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, subsidiária integral da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA – COPEL. 

 

 

Pedido de Esclarecimentos ao Edital de Licitação Eletrônica COPEL DIS SGD/DPLS n° 

003/2021 

 

 

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ – SENGE/PR, 

entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n° 76.684.828/0001-

78, com sede à Rua Marechal Deodoro, n° 630, 22° andar, CJ 2201, Centro Comercial Itália, 

Centro, CEP 80.010-912, Curitiba, PR, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente 

Leandro José Grassmann; SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE MARGINÁ E REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ – STEEM, entidade 

sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n° 80.893.035/0001-36, com 

sede à Rua Vitória, n° 109, Vila Esperança, CEP 87.020-320, Maringá, PR; SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ALTERNATIVA 

DE LONDRINA – SINDEL, entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ 

sob o n° 01.011.244/0001-32, com sede à Rua Amantino Teixeira de Carvalho, n° 23, Centro, 

CEP 86.010-240, Londrina, PR; SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 

CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE FONTES HÍDRICAS, TÉRMICAS OU 

ALTERNATIVAS DE PONTA GROSSA – SINEL, entidade sindical de representação de primeiro 

grau, inscrita no CNPJ sob o n° 03.690.095/0001-00, com sede à Rua Júlia Wanderley, n° 136, 

Centro, CEP 84.010-170, Ponta Grossa, PR; e SINDICATO DOS TRABALHADORES 

ELETRICITÁRIOS DE CORNÉLIO PROCÓPIO – STIECP, entidade sindical de representação 

de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n° 01.124.499/0001-01, com sede à Avenida Paraíso, 

n° 739, Centro, CEP 86.300-000, Cornélio Procópio, PR, entidades integrantes do Coletivo 

Sindical de Empregados da COPEL, vêm à presença de Vossa Senhoria, em face ao disposto 

no item 1.1 e 1.2 do Edital de Abertura de Licitação Eletrônica COPEL DIS SGD/DPLS n° 

003/2021, bem como diante do disposto no inciso IX, do item 7.1.12 do Regulamento Interno de 
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Licitações e Contratos da COPEL, apresentar pedido de ESCLARECIMENTOS diante do teor 

do Edital e seus anexos nos seguintes termos. 

 

 

1. Da Motivação. Princípio Constitucional Vinculante. Do Bem Público 

de Uso Especial. Aparente Inalienabilidade. 

 

Trata-se de Edital de Abertura de processo licitatório eletrônico para venda de 

imóvel “pertencente à Copel Distribuição S.A., no estado físico e jurídico em que se encontra, 

com terreno de 2.109,99m², e área construída de 8.776,53m² de inscrição imobiliária n° 

10.0.0042.0222.00-5, e indicação fiscal n° 21.025.008.000, situado à Rua Cel. Dulcídio, n° 800, 

CEP 80420-170, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com o valor mínimo estimado em R$ 

32.531.000,00 (Trinta e dois milhões e quinhentos e trinta e um mil reais)”. 

 

Pois bem. De acordo com o disposto no Código Civil, temos que o bem objeto do 

referido processo licitatório deve ser considerado como bem público de uso especial1, tendo 

em vista que se trata de edifício público que serve aos misteres da Companhia. Isso porque, 

conforme lição de Marçal Justen Filho, “bem público consiste no bem jurídico pertencente a uma 

pessoa jurídica estatal (...) é o bem jurídico de titularidade de uma pessoa estatal, submetido a 

um regime jurídico de direito público, que importa restrições quanto ao uso, fruição e 

disponibilidade”.2  

 

E sendo desta forma, os bens públicos, por força de lei, são impenhoráveis, e a 

princípio, sobre os mesmos também recai o instituto da inalienabilidade, em razão do interesse 

público que repousa sobre o bem, destinado especificamente à Sociedade de Economia Mista, 

quando de sua criação, para o desenvolvimento dos misteres de sua atividade pública. 

 

 
1 Art. 99: São bens públicos: 
I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviços ou estabelecimento 
de administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. 
(grifamos) 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 713. 
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Ainda, sobre a vinculação do interesse público, ressaltamos o disposto no art. 2° 

da Lei n° 9.784/1994, que disciplina que “a administração pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência” (grifamos). 

 

Além disso, no que se refere à indispensável demonstração de interesse público, 

cabe à Administração Pública, inevitavelmente, abordar o princípio da motivação, expondo as 

razões de direito e de fato pelas quais tomou a providência adotada, conforme bem leciona Celso 

Antônio Bandeira de Mello.3 

 

Ou seja, o dever da administração pública, seja direta ou indireta, e inclusive com 

relação às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, é decorrente do disposto no 

art. 50 da Lei n° 9.784/1999, que estabelece que “os atos administrativos deverão ser 

motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos” (grifamos). 

 

Assim, realizada a breve explanação acima, questiona-se: quais os motivos que 

levaram a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, através de sua subsidiária 

integral, COPEL Distribuição S/A, a realizar o presente processo licitatório eletrônico para 

a alienação do edifício sede da empresa, já que não foi demonstrada exceção à 

inalienabilidade do bem, ante a sua característica e vinculação ao patrimônio público, 

tampouco a motivação à venda? 

 

Certo dos esclarecimentos dos pontos acima se aguarda a apreciação da 

comissão destinada ao acompanhamento do processo licitatório. 

 

 

2. Da Ausência do Laudo Avaliativo. Valor do Imóvel. 

 

Além dos esclarecimentos acima, passa-se à análise do valor indicado como lance 

mínimo para arremate do imóvel posto à venda através do processo licitatório eletrônico 

 
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 15ª ed., São Paulo: Malheiros, 2002. 
p. 70. 
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epigrafado. Conforme consta do Edital de Abertura, o valor mínimo de venda do imóvel é de “R$ 

32.531.000,00 (Trinta e dois milhões e quinhentos e trinta e um mil reais)”, o que representa um 

valor médio de R$ 3.706,81 (três mil, setecentos e seis reais e oitenta e um centavos) pelo metro 

quadrado (m²) de área construída do imóvel. 

 

Conforme consta do art. 49, inciso I, da Lei n° 13.303/2016, “a alienação de bens 

por empresas públicas e por sociedades de economia mista será precedida de: I – avaliação 

formal do bem contemplado”. 

 

Não consta do processo de licitação o laudo de avaliação formal do imóvel, com 

apresentação de todas as nuances levadas em consideração para apuração do valor indicado 

como lance mínimo de arrematação, o que não permite a conclusão de que o valor reflete o 

real montante praticado pelo mercado para a região, sem considerar também eventuais 

melhorias e benfeitorias realizadas pela Companhia no imóvel, que certamente 

contribuem a uma avaliação maior. 

 

Exemplificativamente, cita-se que o imóvel será entregue juntamente com 

diversos bens móveis acessórios (tais como aparelhos de ar condicionado, mobiliário, dentre 

outros), sendo que não se mostra possível a verificação de que referidos bens tiveram seus 

valores acrescidos ao montante indicado como lance mínimo. 

 

Tal como a necessidade de motivação do ato de venda, a apresentação de laudo 

formal para apuração do valor real de venda do imóvel é indispensável de forma a garantir 

o justo ressarcimento dos cofres públicos pela venda do bem público, de forma a atender 

o interesse público. 

 

Cita-se neste sentido o seguinte julgado: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO – AGRAVO 
RETIDO DESPROVIDO – MÉRITO - ATO LEGITIMADO POR LEI MUNICIPAL E PRECEDIDO DE 
DESAFETAÇÃO – POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO – AVALIAÇÃO REALIZADA 
POR PERÍTO INDICADO PELO JUIZ – VALOR DISCREPANTE COM O VALOR DE MERCADO 
APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO – 
FUNDAMENTOS RAZOÁVEIS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA ANULAR OS ATOS A 
PARTIR DA PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO. A antiga legislação processual, no seu 
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artigo 431-A do CPC dizia que as partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou 
indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Assim, durante a realização dos trabalhos, 
não interrompidos, não há que se falar em nova intimação, sobretudo pessoal. Logo, não ofende a 
prerrogativa do Ministério Público a ausência de intimação, nesta situação. Desafetada a área 
pública, por meio de lei, o Município tem a disponibilidade para aliená-la, através do procedimento 
público de licitação. A finalidade da alienação, entretanto, deve ser o interesse público. Aferindo 
estes requisitos, não há que se falar em ilegalidade do ato. Mesmo que a perícia técnica seja 
procedida por perito indicado pelo Juízo, se a avaliação do bem a ser alienado pela 
Administração se dá em valor muito discrepante da impugnação da parte contrária, é razoável 
que seja repetida, para evitar a prática de preço vil. (TJ-MT - APL: 00072409520128110015 
69972/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2016, QUARTA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016) (grifo nosso) 
 

Assim sendo, pugna-se pela apresentação do laudo de avaliação formal do 

imóvel em sua totalidade, tal como está sendo posto à venda, considerando-se o valor de 

mercado, com base no metro quadrado (m²) da região, e eventuais benfeitorias e melhorias 

do imóvel, além dos bens acessórios que o acompanham, a fim de que sofra o crivo do 

atendimento ao interesse público, sem prejuízo das questões suscitadas em relação à 

inalienabilidade do bem público. 

 

Caso não exista laudo de avaliação formal do imóvel, ou ainda, caso o 

mesmo não seja devidamente apresentado para averiguação, desde logo se requer a 

suspensão do processo licitatório, tendo em vista a disposição do inciso I, do art. 49 da 

Lei n° 13.303/2016. 

 

Sendo estes os questionamentos pertinentes para o momento, com a certeza da 

atenção e da providência a ser tomada pela Companhia no caso concreto, com forte no art. 31 

da Lei n° 13.306/2016, que disciplina a observância do princípio da publicidade, é que se 

aguardam as respostas suficientes e competentes dos esclarecimentos solicitados acima. 

 

Espera deferimento. 

Curitiba, 09 de março de 2021. 

 

 

Leandro José Grassmann 

Diretor-Presidente – SENGE/PR 
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