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PARECER JURíDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO de no 019/2022, e PROCEDIMENTO

LICITATÓR|O no 050/2022, verifica-se que a Secretaria Municipal de Administração,

através de sua Secretária Sra. lrene Ap. Schmoeller, em data de 06 de Abril de

2022, solicitou a abertura de procedimento para a "LOcAÇÃo DE IMOVEL PARA

INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE DO MUNICíPIO DE SANTA MARIA

DO OESTE-PR., cOM ÁREA oE 42,75 M2", conforme documentação em anexo.

Sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 13 de

Abril de2o22.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o proecdimento, o qual retornou

com informações afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 1.800,00 (Um mil, e oitocentos

reais) mensais, sendo o valor global de R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos

reais), conforme faz prova de documentos acostados.

Juntou-se, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica

de lmóvel Urbano, relaçáo dos bens imóveis, cópia de Escritura Pública de Registro

de lmóvel, Certidáo Negativa Municipal e documentos da empresa.

Assim, atendendo a determinadas peculiaridades e
possível a realizaçáo da contratação direta, requisitos estes salientados pelo ilustre

doutrinador Marçal Justen Filho: "A contratação depende, porlanto, da

evidenciação de úrés regulsiúog a saàer.. a,)- necessida de de imóvel pan
desempenho das atividad* administrativas; b)- adequação de um

determinado imóvel para satisfação do rnteress e público especifico; c)-

compatibilidade do prcço (ou aluguel) coír, s parâmetros de mercado.,,
(JUSTEN FILHO, MARÇAL, Comentários à Lei de Licitaçôes e Contratos

Administrativos, 1Oa Ed., São Paulo, Dialética, 2OO4). 'i.,
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Tendo sido sugerida a contrataÉo da empresa, após a

pesquisa e análise de preços e por informação do Sr. Secretário, ROSÉLIA

CECHELAKI, inscrita no cPF 882.994.8í9-53, constituído pelo lote no 02, da

Quadra no 03,no Loteamento Jardim santa clara, Rua Alexandre Kordiaki, no 309,

na cidade de Santa Maria do Oeste-PR.

O arl.24, inciso l, da Lei 8.666/93, que trata sobre

a dispensa de licitação, em seu inciso l, que dispÓe -'Art' 24 - Ê dispensável a

licitação: X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento

das finatidades prccípuas da administração, cuias necessidades de instalação

e localização condicionem a sua escolâa, dede que o preço seia compatível

com o valor de mercado, segundo avaliação prévia'"

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

senhor chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso l, da Lei 8'666/93 e

alterações posteriores, dispensado contrato nos termos do art. 62, § 4', da lei

8.666/93.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. É o Parecer.

San Maria Oeste-Pr, 13 de Abril de 2022
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