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§DEPARTAMENTO DE

4{RA
DrspENsA DE LICITAçÃO N. 712O22-OO4O1OO1

PROCESSO ADM. N" OO4O1OOL|22

ObJEtO: CONTRÂTAçÃO DE PES§}OA rÍSrCE PARA LOCAçÃO DE
IMÓVEL PARA FUNCIONAITIENTI} DA CASA DE APOIO AOS
PACIENTES USU/iRIO§ DO TFD (TRATAMANTO FORA DE
DOMICÍLIOI NA CIDADE DE SANTARÉM, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Base Legal: Art.24, inciso X da Lei n" 8.666/93
Contratado (af: ARLINDO CORREA DA SILVA
CPF: O21.479.202-15

A comissão de Licitaçâo do Município de JTTRUTI pARÁ, através da
SECRETARIA MUNICTPAL DE sArrDE, consoante autorização do sr.(a)
ADAHS RAMOS BATISTA ItÍEtrO, Secretárrio Municipal de Saúde, vem abrir o
presente processo administrativo para a Locação de 1 (umf imóvel para a
I,OCAçÃO DE IMÓVBL PARA TUI{CIOITAMENTO DA CASA DE APIOIO

AOS PACIENTE§ U§Ü/íRIO§ DO TFD (TRATAIUANTO FORA DE
DOMICÍLIOI NA CIDADE DE SAITTARÉM, PARA ATENDER AS
DEMAITTDAS DÂ SECRETARIá, DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS
NEICESSIDADES DA SECRETARIA MI'NICIPAL DT SAÚDE DE JURUTI.

A presente Dispensa de Licitaçáo encontra-se fundamentada no
art. art. 24, inciso X, da Lei Federal no 8.666, de 2l de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, conforme diploma legar abaixo citado.

Art.24 -E dispensável a licitação:

X - Para a compra ou locaçã.o de imouel destinado

ao atendimento das ftnalidades precípuas da

administraçã.o, cujas necessidades de instalaçao e

localizaçã.o condicionem a. sua escolha, desde que o
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preço seja compatíuel com o ualor de mercado,

segundo au aliaçao pré uia;

Quanto à necessidade do enquadramento legal, vinculando-se o

fundamento legal do Art.24,inciso X, da l,ei n". 8.666 /g3, de 21..06.93, vejamos

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

"Locaçd.o ou compra de imouel para a

Adminístraçao (art.24, X). Dste ca.so de dispensa de

licítaçã.o dó. maior destaque às necessidades de

instalaçdo e localizaçã.o do imóuel que seia
adEtiido ou alugad"o para. o d.esempenho d"e

seruiço púbtico ou outra finatid.ad.e precípua da

AdminLstraçdo. Por exemplo, a Proanradoría-Geral

. do Estado, em Sã.o Paulo, adqtirir ou locar imóueis

nas proximidades do Fóntm central e Tribunais.

Deue ser, na entanto, demorstrada essa

necessidade em relaçdo ao seruiço, e realizada

aualiaçao préuia, para que se configure que os

ualores sdo compatíueis com os de mercado. (Edmir

Netto de Araújo. Curso de Direito Administratiuo,

2005. p.s28).

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

caracterÍsticas que atendem à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no
qual contém estruturas Íisicas apropriadas, sala, ârea interna, cozírrha,
banheiros masculinos e femininos, estaÍrdo estes aptos para funcionarem, além

de outras benfeitorias e especiÍicações. O imóvel que é objeto do presente

processo está localizado na trav. 7 «le setembro, no 532 - aldeia na

cidade de Santarém/Pa, para funcionamento da CASA DE APOIO em

Santarém/Pa, é valido ressa,ltar a inexistência de outros imóveis com

características apropriadas para o serviço em tela.
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A dispensa de licitação para a locação do imóvel, se funda no Inciso X do

aÍt. 24 da Lei 8.666193, e se justifica pelos seguintes motivos:

a) A dispensa de licitação para referida locaçáo se funda no inciso X

do artigo 24 daÍ,eí8.666193, e se justifica pela necessidade de que o

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

que ocupa e pela loca\zaçâo, 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

locação, em local que condicionou a sua escolha paÍa prestar as frna-lidades

precípuas da Secretaria Municipal de Saude, tanto pelo espaço Íisico oferecido,

como pelo acesso dos munícipes que utilizam dos serviços da Secretaria.

O preço contratado de 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) sendo

pagos em parcelas iguais de RS 4.OOO,O0 (quatro mil reais) mensal é compatível

com os praticados no mercado.

Assim, submeto a presente jusüÍicativa a aná:lise e posterior ratiÍicação

do Ordenador de Despesas Responsável para os fins do üsposto no caput, do

art. 26 da Lei n" 8.666193

Juruti/PA, 04 de Janeiro de 2022

SOUSA FE,REEIRA
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