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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

CNPJ N" 05.257 .555 1000 I -37
DEPARTAMENTO DE LICMAÇÃO

DISPENSA DE LICTTAçÃO N" 712O22-1OO1OO1
PROCESSO ADM. N' O1OO1OOL l 22

Objeto: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Base Legal: Art.24, inciso X da Lei n" 8.666193

Contratado (af : MARLY RAMOS DA SILVA

CPF: 458.063.652-04

A Comissáo de Licitaçáo do Município de JURUTI PARÁ, através da

SESRETARIA MITNICIPAL DE CULTURA, DESPTORTO E TURISMO, consoante

autorizaçáo do Sr.(a) SEBASTIÃO TED(EIRA DE ARÂUJO JITNIOR, Secretário

Municipal de cultura, Desporto e Turismo, vem abrir o presente processo

administrativo para a Locação de 1 (um| imóvel para a LOCAÇÃO DE UM

IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,

DESPORTO E TURISMO.

A presente Dispensa de Licitaçáo encontra-se fundamentada no

art. art. 24, inciso X, da Lei Federal n" 8.666, de 2l de junho de 1993 e suas

alteraçoes posteriores, conforme diploma legal abaixo citado.

Art.24 -E disPensável a licitação:

X - Para a compra ou locação de imouel destinado

ao atendimento das finalidades precípuas da

ad.ministraçd.o, cujas necessidades de ínstalaçã"o e

localizaçao condicionem a sua escolha, desde que o

preÇo seja compatíuel com o ualor de mercado'

segundo aualiaçao Préuia;
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Quanto à necessidade do enquadramento legal, vinculando-se o

fundamento legal do Art.24, inciso X, da Lei n". 8.666 /93, de 21.06.93, vejamos

o que a respeito, nos ensina o Dr. Edmir Netto de Araujo:

"Locaçd.o ou compra de imóuel para a

Administraçao (art.24, X). Este caso de dispensa de

licitaçao dá. maior destaque d.s necessidades de

instalaçãn e localizaçdo do imôuel çlue seria

adquirido ou alugado para o desempenho de

seruiço público ou outra finalidade precípua da

Adminístraçdo. Por exemplo, a Procuradoria-Geral

do Estado, em Sã"o Paulo, adquirir ou locar imóueis

nas proximidades do Fôrum central e Tribunais.

Deue ser, no entanto, demonstrada essa

necessidade em relaçã.o ao seruiço, e reali^zada

aualiaçao préuia, para. que se conftgure que os

ualores sao compatíueis com os de mercado. (Edmir

Netto de Araújo. Curso de Direito Administratiuo,

200s. p.s28).

A presente escolha do imóvel foi por ser o único imóvel que apresenta

características que atendem à demanda da Secretaria Municipal de cultura,
desporto e turismo, no qual contém estruturas Íisicas apropriadas, sala, área

interna, cozinha, banheiros masculinos e femininos, estando estes aptos para

funcionarem, além de outras benfeitorias e especificações. O imóvel que é objeto

do presente processo está localizado ê^venida Lauro Sodre - Centro, na cidade

de Juruti, Estado do Pará, é valido ressaltar a inexistência de outros imóveis

com características apropriadas para o serviço em tela.

A dispensa de licitaçáo para a locação do imóvel, se funda no Inciso X do

afi. 24 da Lei 8.666193, e se justifrca pelos seguintes motivos:
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a) A dispensa de licitaçáo pa-ra referida locaçáo se funda no inciso X

do artigo 24 da Lei 8.666/93, e se justifica pela necessidade de que o

CAPS I, seja instalado no imóvel apontado, inclusive pelo espaço Íisico

que ocupa e pela lsçelizaçâo, o que condiciona a sua escolha, tendo fácil

acesso a quem necessita dos seus serviços.

A Contratada foi a que apresentou o melhor imóvel disponível para

locaçáo, em local que condicionou a sua escolha para prestar as finalidades

precípuas da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Türismo, tanto pelo

espaço Íisico oferecido, como pelo acesso dos munícipes que utilizam dos

serviços da Secretaria.

O preço contratado de 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos

reais) mensal é compatível com os praticados no mercado.

Assim, submeto a presente justiÍicativa a análise e posterior ratificaçáo

do Ordenador de Despesas Responsável para os Íins do disposto no caput, do

aÍt. 26 da Lei n" 8.666/93

Juruti/PA, 14 de Janeiro de 2022
SOTISA FERR,EIRA

da CPL
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