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nepúaucn FEDERATIvA Do BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

A locoçõo de imóveis de Porticulor por porle do AdrninistroÇÕo

Público é previsto no lnciso X, do Art' 24, do Lei n" 8.66611993, ou seio, é coso de

disp enso de LicitoçÕo, contudo é necess ório observor os seguinles elementos,

segundo liçôo de Alice Gonzoles Borges (t995, p. 78), segundo o quol Poro qu

I- RELATóRIO

VemooexomedesteProcurodorJurídicoMunicipol,opresente
processo odministroÍivo, que lroto de locoçôo de um lmóvel com RAIMUNDO

ãlúóS DUTRA, inscriio no CPF no 911.935.162-34, pelo período de l2 (doze) meses,

imóvelestelocolizodonoAvenidosontoAnlônio,n.1.574,oolodon"1,577,próx.
oo Muro CebotÔo, Boirro PiroconÕ, poro olendimenlo dos necessidodes do

iúNOO mUNrCtpAL DE EDUCAÇÃO DE IIAITUBA, conforme o constonte no

SolicitoçÕo de Despeso onexo oos ouÍos'

Depreende-se dos outos, pedido de soliciioÇôo de despeso poro

execuçôo do objeto deste processo odminisÍro.iivo, no modolidode de dispenso

de licitàçôo, com fulcro .'o ott.24, inciso X, do Lei 8 óóól93'

Conslo despocho do selor competente' o quol informo quonlo o

previsõo de despeso no progromoÇõo orçomentorio: Éxercício 2020 Atividode

0909.123ólO4Ol.2.045_ Monutãnçôo do Ensino Bósico, clossiÍicoçõo EconÔmico

3.3.90.3ó.OO - Outros Serviços de 'lerceiros - pessoo físico'

Exominondo o referido processo' forom lecidos os consideroções

que se seguem.

II - ANÁIISE JURíDICA

o

AdminisÍroçÕo PÚblico posso de utí lZAr do possibilidode de nÕo reo ZO
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Drc0/2020/DlcoMPARECER JUR

o N'- 002/2020-Dt.DISPENSA DE LICITA

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ED UCAÇÃO DE ITAITUBA.

NEVE.

DoTN ooN EF NU CP R A oT N oDESDEtóEDAC ooLBo ETOJ Ç
R CN D ENT BLÃo N FE UD CP L EDU N C ÇEC TN oRoEX oDE oR NET CR

EMENTA: Constitucionol Adminisiro LicitoçÕo. ConlrotoçÕo Direto, Dispensotlvo.

de Licilo Õo - Bose Le ol: ort. 24, inc iso X do Lei n' 8.óóól93.
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pelo ortigo suprocitodo' é imprescindÍvel que observe dois
licitoçÔo, irozido
pressuPostos:

. o iustif ico çõo e com provoçõo obletivo o 
",.3:::, %::'3i l?i[31,i"i,?,?,li- 

;áirr ; necessidode de insloloÇÔo e locolizoÇoo

Pelo AdminisiroçÕo PÚblico' e;

. que hojo umo ovolioçôo prévio no mercodo quonto oo preço do oluguel
- 

;;;" ;r" esse nÔo se enconlre superfolurodo'

Ressolte-se que o coroclerÍslico do imóvel e de sumo importÔncio

de modo que o odminist'oçãJ n"ollãn-Àã ouiro escotno Emboro existenÍes ouiros

;;i;ã;n;;;;, à imo"loio encontrodo é o mois opropriodo'

Nesse sentido' verifico-se o Lei Federol n" 8'óóó193 (Lei de Licitoções

e conkotos) eÃ sáu ortigo 24' inciso X' in verbis:

{...)

x - ooro o compro ou locoÇÕo de imovel destinodo oo

;;ã;;"1;" "J", rinolidooes precípuos - do

oiri"ittràiu", c,lot ntctssiaodes de instoloçÔo e

;:;r;;ã; ;."diéionem o suo escolho' desde que o

ô"çá";# ctmpotivet com o voloÍ de mercodo'

segundo ovolioçÕo Prevlo'

Note-se que o disposilivo prev,ê umo.serie,de condições poro que se

oosso fozer uso do escuso lã ãtut''0" licilor' lois como "o otendimenlo dos

iinoridodes precípuos do odÀinistroçÕo,' e o preço, compotívet com o volor de

;;;"d. " 
ü"noo ouotiof áà 

"ü-"t Merecr desroe'.;'.3,.,."*',il'53!3u35

;i;;;;lú àt"s motivos do dispenso: o escolho de c€

;,]:"i§; ";i;, 
.onáitio""ol-ãJnLt"itiooo's de instoroÇÕo e rocolizoÇÕo'

" An. 24. É disPensôvel o LicitoçÕo

Consto dos outos que o rozÕo do escolho deu-se em rozõo dos

coroclerísticos e locolizoçôo do imóvel, um Prédio com cond rÇôes estruturois,

espoço físico sotisfotório, locolizodo no mesmo boirro que o Sede e os outr

Anexos, focilitondo o odminis'troçõo do Diretoro e otenden do os Podr
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reoueridos e exigidos pelo Secretorio Municipol de Educoçõo' otrovés do Fundo

úunicipot de Educoçõo de lioitubo'

Restou devidomenle demonstrodo que o Município ltoitubo nõo

dispôe de imOvãiiresiaenciois de suo propriedode'

Verifico-se que no Justificotivo opresenlodo oue o imovel opresenlo

cerros corocterísricos que o rornom singuror, como o locolizoçõo, tornondo o

mois odequodo poro o t"".i.]-,..Ãt"lt1o 111"131nexo do centro Munrcrpor

de Educoçôo lnfontil Bronco de Neve' por nÕo clisoor em suo eslruluro

oroonizocionor oe um tocãt àdequodo poro ocomodor os crionços, visondo o

mãlhorio dos condições oã'"irrÃã, ore,.n do mois, o preco do oluguer verificodo,

olrovés de Avolioçôo prtuL' 
"itã 

áompotível com o proiicodo no mercodo'

Considerondo que o oberturo de um orocesso licilotorio poro o

locoçõo de imovel por.o 
"o-ãiendimento dos necessidodes ocimo elencodos'

demondoÍio tempo, e q'it-pooà'a ":t:9":t-li:iuízos 
oo ondomento dos

serviços necessórios oo r'ÁáL úunicipot de EducoçÔo de ltoilubo'

Considerondo que o PodeÍ PÚblico' poÍo exercer suos funÇões' em

diversos momentos. neceisito de imóveis poro inslolor seus proprios órgôos' por

nõo dispor de locol J:ffil' ;;i'o ãão'ooot e execulor o demondo

educocionol.

Considerondo oindo que o gestor nÔo oode se omitir em tomor

todos os medidos cobíveis : ô;' ;t't; p:gt] 9: odministroçÕo pÚblico é

direcionor o político .or.ãÃnl"t-Jondo meihores condições odministrotivos de

r,àÉãú" 
".^ 

prol do quolidode do ensino'

Considerondo que o documentoÇÕo colocionodo oos ouios' o quol

demonsrro que o voror .o,"§,TtJol"õ,o â oôitiçao ooresenlo compotibitidode

com os custos proticodos nã"*tittoà' entende-se'que foi sotisfeilo os exigêncios

orevistos lesolmente. ,*. ;; 
.ãi'.;iáro" 

ã" ã".,ioÇôo emirido pero profissionol

comoetente é suficiente poiã lãnti'rnot o volor de mercodo do bem Mois que

;; ã;;;i;ánio inaicooo pelo Lei' poro tonto'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloitubo

Assim, oPós criieriosq ovolioçÕo dos olternotivos ocimo referidos, em

confronto com os necessidodes do AdminislÍoÇÔo' Presenles e Íuturos, resto

demonskodo que determ inodo imóvel otende às condiÇões estobelecidos no

inciso X do ort. 24 do Le 8.ó66193. EstÓ tudo devidom enie consignodoin"

s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Bê1o vislo - CEP: ó8 18G000
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Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

processo respectivo, e o Secretorio Municipol de Educoçõo' odoiou os medidos

cobíveis poro ovolioçÔo do seu preço.

ilt - coNcLusÃo

Assim sendo, de posse dos documentos que instruem esle processo

odminlstrolivo, e hovendo o pievisõo legol, esie procurodor Jurídico, monifesto-se

óeio óossioifiOode do Dispenso de LicitoçÔo' no formo do ortigo 24' X do Lei

á.l,k)cz, poro locoçôo do imóvel pertencente oo sÍ' RAIMUNDo BARRoS DUIRA

Áo roror mensol de RS'l.(X)O,OO (mil reois mensois)' perfozendo o volor lolol do

ptpotio aánS-rz.mo,oo (doze mil reois), poro o funcionomento do Terceiro Anexo

do ôentro Municipol de Educoçôo lnfontil Bronco de Neve'

É o Porecer, sub censuro.

Itoitubo - PA, 05 de Morço de 2020

SousoAtemi
Procuro nicipol

o t?
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