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PARECER JURíDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no 018/2021, e PROCEDIMENTO

LICITATÓR|O n'019/2021, verifica-se que a Secretaria Municipal de Administraçáo,

através de sua Secretária Srta. Jeinifer A. S. Nieduziak. em data de 26 de Fevereiro

de 2021 , solicitou a abertura de procedimento para a "LOCAÇÃO DE |MÓVEL

PARA TNSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE DO MUNtCiptO DE SANTA

MARIA DO OESTE.PR., COM ÁREA DO TERRENO EM 442,75 M2., COM árCA

construida de 220,00 M2.", conforme documentaÇão em anexo. Sendo, que o

mesmo foi deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 08 de março de

2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou

com inÍormaçÕes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos

reais) mensais, perfazendo o valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e

quatrocentos reais), conforme faz prova de documentos acostados nos autos.

Foram colacionados; Parecer Técnico de Avaliaçáo

Mercadológica de lmóvel Urbano, cópia de Escritura Pública do Registro de lmóvel,

Certidão Negativa Municipal e documentos pessoais
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Foi sugerido o imóvel, após a pesquisa e analise de

preços, pertencente ao Sr. ROSELIA CHECHELAKY, localizado na Rua Alexandre

Kordiaki, no 309, Centro, na cidade de Santa Maria do Oeste-Pr.

O an. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que trata sobre a

dispensa de licitação, em seu inciso XVll, que dispÕe - "Art. 24 - Ê dispensávet a

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

das finalidades precipuas da administração, cujas necessidades de instalaçao

e localização condicionem a sua escorlra, desde que o preço seja compatível

com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;".

Assim, atendendo a determinadas peculiaridades é

possível a realização da contratação direta, requisitos estes salientados pelo ilustre

doutrinador Marçal Justen Filho, " A contratação depende, portanto, da evidenciação

de três requisitos, a saber: a)- necessidade de imóvel para desempenho das

atividades administrativas; b)- adequação de um determinado imóvel para satisfaçáo

do interesse público específico; c)- compatibilidade do preço (ou aluguel) com os

parâmetros de mercado." (JUSTEN FILHO, MARÇAL, Comentários à Lei de

LicitaçÕes e Contratos Adminiskativos, 10 ed., São Paulo, Dialética, 2004).

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao Senhor

CheÍe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo de

Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso X, 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.
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S.M.J. É o Parecer.

Sa do r, 08 de Março de 2021


