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PARECER JURíDICO

Porecer Jurídico sobre o Dispenso de licitoçõo poro o
locoçõo de imóvel privodo deslinodo oo
funcionomento do CREAS - Cenlro de Referêncio
Especiolizodo de Assistêncio Sociol.
locol: Ruo Somuel Monçõo, no. 83 - Centro, KM 02,
neslo urbe
Proprielório: Joõo Botisto Roso do Silvo - CPF no.
2r ô.331 .r 8r -34.

Troto-se

de locoçÕo de imóvel porticulor do proprietorio

BATISTA ROSA DA SILVA, inscrito

JOÃO

no CPF no.2l ó.33l.lBl-34, locolizodo no

Ruo Somuel MonçÕo, no.83, Centro KM 02, deslinodo oo funcionomento

do

CREÁS

- Cenfro de Referêncío Especíolhodo

de Ássisfêncio Sociol,

vinculodo à Secretorio Municipol de Assistêncio e PromoçÕo Sociol

-

SEMAPS, nesto urbe.

O regime Jurídico odotodo foi o do Dispenso de licitoçÕo, ortigos
24, X, e 26, porogrofo único, ombos

do Lei n." 8.666193 e suos olteroções.

O procedimento vem instruído com os seguintes documentos

./
./
./
,/
./
./

SolicitoçÕo do locoçÕo;
Justificotivo do escolho do controtoçôo;
Despocho indÍcotívo do imovel escolhido;
MonifestoçÕo do CPL justificondo o controtoçõo;

túonifestoçôo do Deportomento Contobil, sobre o existêncio de
orçomento poro cobrir o despeso;
Decloroçõo de odequoçõo orçomentório, compotível com o PPA, LDO
e LOA;
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Autuoçõo do processo pelo CPL;
Portorio de nomeoÇÕo do Comissõo de Licitoçõo;
Corto proposto do proprietorio do imóvel;
Motrículo do imovel 01144:
Documentos pessoois do proprietório: JoÕo Botisto Roso do Silvo;
DecloroçÕo de que o proprietorio nõo possui vínculo com o OrgÕo
Público;
Conto de energio poro indicor o comprovoçõo do endereço;
DecloroçÕo do Deportomento de Terros Potrimoniois, indicondo que o
endereço do imovel indicodo no conto de energio é o mesmo descrito
no motrículo 01144;
Certidões exigidos pelos ortigos 27 o 31 do Lei 8.666/93:
AvolioçÕo Técnico do imovel, olém de outros finolidodes, justificor o
preÇo controtodo;
Portorio nomeondo fiscol de controto;
Ofício encominhodo oo Deportomento Jurídico poro emissoo de
Porecer.

o perfeito subsunÇoo do coso concreto o hipotese legol
outorizodoro do controtoÇÕo direto é mister o conjugoçÕo de três
Poro

requisitos objetivos, quois sejom:

do imovel oo oiendimento dos fino/idodes
precípuos do AdministroçÕo, evidenciondo-se o
correloçÕo entre os otividodes que serÕo desenvolvidos
no imóvel locodo e o missÕo do orgÕo ou entidode
controtonte;
2) esco/ho do Ímóvel balízado pelos necessidodes de
insÍoloçoo e de localizoçoo do ente público locotório; e
3) compotibilidade do preÇo (oluguel) com volores de
1) destinoÇÕo

mercado. medionte ovolioçÕo prévio,

sendo
recomendovel que os loudos utilizodos poro subsidior os
locoções estejom em conformidode com os normos do
ABNT, no coso o NBR 14ó53-2.

ot - Centro
E[dorado do Carajás./PA
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DAS RAZÕES DA ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Tendo em visto que o Prefeituro Municipol nÕo dispõe de imóvel de

suo propriedode que posso obrigor os serviços e otividodes reolizodos
pelo Secretorio, justifico-se o escolho do imóvel o ser locodo, (conforme
justificotivo proferido pe/o ordenodoro do despeso/, posto que o mesmo

e o único copoz de otender os necessidodes delo, em virtude de suos
instoloções, espoÇo e devido o suo locolizoçÕo, bem como, oo preÇo
ojustodo, o quol e conrpotível com o que é proticodo no mercodo
conforme loudo de ovolioçÕo ( justificofivo do preço).

A controtoçôo ocimo mencionodo prescinde de licitoçÕo, umo
vez que se enquodro perfeitomente nos disposÍções do ortigo 24, inciso
X, ê do ortigo 26, paragrofo único ombos

do Lei n.'8.666/93.

De modo que, o rozõo do escolho, ossim como o jusÍificofivo do

preÇo encontrom-se inclusos no procedimento, estondo respoldodos
pelo legisloçÕo.

Ademois, noto-se que foi reolizodo ovolioçÕo do imóvel
comprovondo que o volor estó compotível com o proticodo no
mercodo.

CONCTUSÃO

Pelo exposto, opino Íqvorovelmenle pelo controtoçÕo direto
requerido, prescindindo de licitoçõo em foce do modolidode de
Dispenso de LicitoçÕo previsto no ortigo 24, lnciso X, combÍnodo com o

ort. 26, do Lei n.o 8.666193, devendo os outos, opós o rotificodo pelo
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Secretorio, seguir poro publicoçõo como condÍçÕo de eficócio dos otos,
nos termos do ortigo 26, do cit,cdo Diplomo Legol.

É

o Porecer, solvo melhor entendimento

Eldorodo do Corojos, l0 de Joneiro de 2022.

ROBERTA DOS

Assinado de forma digital

SANTOS

por ROBERTA DOS SANTOS

SFAIR:992

Roberlo dos Sontos Sfoir
Assessoro Jurídico
oAB-PA 2'.t.144-A
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