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PROCESSO Nô. 123/2022

ASSUNTO: ConkáaÉo Direla por Dispensa de LicitaÉo - Contrataçáo reÍêrênle a

LoÇâÉo Social de imóvel de propriedade de Edivaldo Fenêirâ Nascimento em câráter
de beneficio sociâl, destinado a Lucimar Pinheirc de Sousa.

OBJETO: Contrataçáo referente a locáção Social de imóvel em cerâer de beneficio
social.

Legislação Aplicávêl aí.24,X, e 26, parágraÍo único, l, da Lei 8.666/93.

PARECER DA CPL

Ao Ordenador de Despesas,

1.1. Trata-se da contrataÉo direta, por dispensa de licitaÉo ao amparo do

inciso X do art. 24 e 26 paÉtarato único, I da Lei no 8.666/'1993, Lei Municipal de Atto

Alegre do Pindaré - MA nÔ 19/20 e aít. 10 § 2', lV, do Decreto Municipâl de AIto Alegre

do Éindaré - MA no 021/20 nâ qual visa a lócaÉo de imóvel destinado â locaçáo social

situado na Rua Sáo SebastiãosÍno' BairÍo - CsnÚo, Atto Alêgre do Pinderé,ÍÚA' de

propriedade da Sr. Edivaldo FerÍeira Nascimênlo, junto à Secretaria de Municipal de

Âssis!ência Social como aluguel social tendo como beneÍdáriâ a Sra ltleria Silva de

Sousa.
'1.2. A SecÍetaria Municipal de Assistência Social. Trabalho e Cidadania,

runtamente com Reláório do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS,
justificam a necessidade o benefício de aluguel social, vez que a beneÍiciáriâ se

êncontra em estado de vulnerabilidade, perigo eminente, condiÇões precárias e área

de risco.

1.3. Da instruÉo destes autos conslam ainda:

a) Desqacho & Prefeito;

fl nuào ae Avatiaçao do tmôvelpelo Setor de Engenhaia do.Municlpio;

O1 Uanitestaçao áo Seh,r de Contrato da Secretaia Municipal de

Administaçáo e Finanças;
c) DotaÇão Oryamentáia

E o relatório, opina-se.

1.4. A locaÉo de imóvel pelo Poder Público poderá ser Íealizada por

disoensa de licitaÇáo áo amparo do inciso x do ari 24 da Ler n' 8 666, de 1993'

à"ioá, t"l que aà caracteriàicas do imóvel atendam à Ínalidades precipuas da

Àãrini"iãça'á poori""; (b) que haja avaliaç& pÍévia; e (c) que o preço sejâ compativel

com o valor de mercâdo, in vetbis:
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An. 24. É dispensável a licitaçáo:
1...1

X - Para a cpmpÊ ou l@ação de inóvel destinado e
atendimento das frnalidades Wecípuas da adninistaçáo, cujas
neces§ldades de in§alação e localização condicionem a sua
e§co/áa, de§de que o píeço seja cornpativel com o valor de
fiercado, segundo avaliaÇâo ptévia

'1.5. Além desses rcquisitos, é preciso que a contrataÉo observe ainda o
disposto no aÍt. 26. também da Lei no 8.6ô6/93, que assevera:

"Art- 26. As d,'spensás prêv,slas ,os §§ 2" e 4' do art_ 17 ê ho
inciso 111 e segruiDÍes do aÍt- 24, as eluações de
inexigibilidade reÍeidas no aft_ 25, necessaiamente
justlficadas, e o retaíclamento previslo no frnal do paágrclo
único do âtÍ. 8" desta Lei deveéo ser cgfiunicaclos, clentro de
3 (ttês) dias, à autoidade suÊior, paía rct!ficaçáo e
publicação na impíensa oficiê|, tD prazo de 5 (ctnctu) dias,
como condbáo para a eficéck dos atos

Paíágíafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou
de .eladamento, previ§o nê*e aftigo, será inslÍuído, ho que
cnubeí, @m os seguinles ê/êrierÍosi
I - Caradeizaçáo da situação emeryencial ou calamitosa que
justifique a dispensa, quando Íot o caso;
ll - Razáo da escglha do fornecdor ou executante;
lll - Justífrcativa do preç..
v - Documento ale apÍovaçfu dos pÍoêtos de pesquisa aos
quais os bers serão á/ocados.'

1.6. O contrato de locaÉo em que o Poder Público seia locatáÍio encontra-
se previsto no aÍt. 62, § 3', l, da Lei no 8.666, de 1993, aplicando-se o disposto nos
arts. 55 e 58 a 61 da reÍeÍida Lei e demais normas geÍais, no que coubeÍ, (normas

tipicâmente de Direito Administralivo), bem como seráo aplicadas as regÍas de Direito
Privado, previstas na legislaÉo sobre locaÉo para Íins náo residenciais, isto é, a Lei
do lnquilinato no 8.245, de 18 de oúubro de '1991.

í.7. O imóvel da práensa locaçáo, de acordo com laudo emitido pelo selor
competenle, é o único imóvel disponivel, possuindo valor compaiível ê eíando ainda
em localidade que peÍmite o menor impaclo social a família. O imóvel se enconlrã em
condiçóes acolhimento da família benúciáÍia. O referido imóvel apresenta ainda de
acordo com laudo apenso, valor compatível com o dispo§to no art. '10o, § 2o, inciso lV,
Decrelo Municipâl no O21t2o2o (ãté o percentual máximo de 50% de um salário
mínimo).
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1.8. Assim sendo, considerando que o pleito se encontEr regularmente
com todas as peças exigidas por Lei, opinamos pela: a) pela contráaÉo direta poÍ

dispensa de licitaçáo, com base no at1. 24, X, e do artigo 26, da Lei 8.666/93, com o
Locador acima ÍereÍido. Frisa-se que os documentos anexado§, comprovam a situaçáo

ÍegulaÍ do Locador e imóvel, portanio, apta a conlráar com essa municipalidade;

1.9. Uma vez supridas as condiçóes anteriores, cabe a vossa Excelência

decidir quanto à RatificaÉo da presente contÍataÉo direta por inexigibilidade de

licitaÉo.

'1.10. Por fim, tendo em vista a instruçáo dos autos, seguê em anexo a

Portaria no í5. a qual designa a Comissáo PeÍmanente de LicjtaÉo do Município de

Alto Alegre do Pindaré/MA, e a Minuta do ContÍato, aplic€ndo-se o disposto nos arts'

55 e 58 a 61 da refêrida Lei e demais normas gerais, no quê couber (normas

lipicamente de Direito Adminiíralivo), bem como as regras aplicadas no Direito

privado, previstas na legislaÉo sobre locáÉo paíâ fins náo residenciais, isto é, a Lei

do inquilinato no 8.24511991.

1.1í. Conforme despâcho do Excêlentissimo PÍeÍeito Municipal,

encaminham-se os autos à ProcuradoÍia Geral do Município para emissáo de parecer
juridico quanto a aprovação da minuta do contráo e os procedimentos legais da

contrâtaçáo dirêta

À Consideraçáo de Vossa Excelência.

Aho AlegÍe do Pindaré/MA, 25 de março de 2022.
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