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Fica, o Prcsidcntc da Conrissão Pcrnrartentc dc l-icitação, autorizado a proccdcr corn a
abertura clc plocedinrcntt) adnrinistralivo de tlispensa dc licitaçâo para a LO('AÇÂO DE

UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMI]N'Io I)O ALMOXAI{IFADO
JUNTO A SECRETAITIA DA ASSISTENCIA SOCIAL I)O MUNICIPIO DE
CR^TEÚS - CE. conr basc no Art.24, Inciso X da t,ci n" tt.(r6ó/93, com utilização dc
rccursos nrunicipais.

As despcsas corrcrão por cont.r <la Dotação Orçanrcnthria n": 21t.28.08. I 22 .OO37 .2.O7 6
Manutcnção das Atividades Gerais da Secretaria Murricipal dc Assistôrrcia Social;
Elcrnento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços dc'lt'rcciros - Pcssoa Física, conr
Rccursos Ordinários. consignados no orçamcnto nrunicipal du cxcrcício tlc 2021.
Diante do cxposto, cncanrinho o prescntc proccsso a V.Sa. Para serenr adotadas
providêrrcias
as
cabívcis.
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TERMO DEAUTUAÇÃO

I

Processo de Dispensa de Licitação Ns 005i2021 SAS

DE UM

TMOVEL DESTTNADO AO FUNCTONAMENTO DO
ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE

oBJETO: LOCAÇÃO
CRATEUS _ CE.

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão de Licitação, autuo a peliÇão que adianle se
vê, do que, para constar, eu, Antônio Fernandes Alves Júnior. lavrei este termo.
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PRoCESSO DE DTSPENSA DE LTCITAçAO N" 005/2021 SAS

0

Presidente da Comissão de Licitação da PreÍeitura lr,4unicipal de Crate
consoante autorização da Secretária da Assistência Social, Sra. Francisca Anaysa Batista de
Figueiredo, vem abrir o presente processo de dispensa de licitação para a LOCAÇÃO DE UI\4
IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA
DA ASSISTENCIA SOCIAL DO IVIUNICIPIO DE CRATEUS _ CE,

JUSTTFTCAT|VA DA CONTRATAçAO
A ausência de licitação, no caso em questã0, deriva da impossibilidade de o interesse público ser

satisfeito através de outro imóvel, que não o escolhido. As características do imóvel, tais como
localizaçáo, dimensã0, destinação, entÍe outras, são relevantes de tal modo que a Administração
não tem outra escolha.

Segundo

o

respeitado Marçal Justen Filho,

a contratação depende, poÍtanto, das seguinÍes

condiÇões:

"a) necessidade de imóvel o para desempenho das
atividades administrativas; h) adequação de um
determinado imovel para saÍisfaÇão do inÍeresse
púhlico específico; c) Co,npatibilidade do preço (ou
parâmetros de mercado;"
aluguel) com
(Comentários
Lei de Licitaçoes Contratos

à

os

Administrativos. 9a ed.,

e

l;

251).

Destarte, além da adequação do imóvel eleito para a satisÍação ilo interesse público especíÍico,

existe compatibilidade do valor do aluguel com os parârnetros co mercado, evidenciado pela
necessidade por parte da administraçáo para

a locação do imóvel, para o desempenho

das

atividades necessárias para o bom andamento da administração, prevalecendo a supremacia e o

satisfação do serviço público, onde comprava-se a impossibilidade de o inleresse público ser
satísfeito através de outro imóvel.

Em atendimento a Secretaria Municipal da Assistência Social em locar um imóvel que
atende perfeitamente ao flm, por oferecer a melhor localização e as inslalações mais adequadas
para o funcionamento de um almoxarifado junto a secretaria da assistência social do município
de Crateús

-

ce.

Assim sendo, a dispensa da licitação amparo no adigo 24, inciso X da Lei nq 8.666/93,
justifica-se pela obediência a todos os requisitos exigidos pelo dispositivo mencionado.
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Foi realizada Laudo de Avaliação e Vistoria do lmóvel pelo Setor de Engenharia
Secretaria de Infraestrutura, tendo a Secretaria da Assistência Social, constatado que o val
ofertado pela locaçáo do imóvel estava compatível com a realidade mercadológica.

A escolha recaiu para o imóvel pertencente ao Sr. Selcio Anlônio Soares de Amorim,
portador do CPF no 669.808.013-68, por estar bem localizado e ter suas inslalaçÕes em perfeitas

condições às necessidades citadas anteriormenle. O Valor mensal oÍertado íoi de R$ 505,00
(Quinhentos e cinco reais), perfazendo o valor global de R$ 5.555,00 (Cinco mil e quinhentos e
cinquenta e cinco reais).
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DECLARAçAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO

O

da Comissão Permanente de Licitação do Município de Crateús,
que
considerando tudo o
consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação no
Presidente

00512021 SAS vem emitir a presente declaração de dispensa de licitaçã0, amparada no inciso X

do artigo 24 da Lei ns 8.666/93, para a LoCAÇÃO DE UM lt\4OVEL DESTINADO

AO

FUNCIONAMENTO DO ALTVIOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
DO IVUNICIPIO DE CRATEÚS

-

CE, pelo valor mensal de R$ 505,00 (Quinhentos e cinco reais),

perfazendo r,m valor global de R$ 5.555,00 (Cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Assim, nos termos do artigo 26 da Lei nq 8666/93, vem comunicar a Secretária da
Assistência Social, Sra. Francisca Anaysa Batista de Figueiredo da prss6.1. declaração, para
que proceda, se de acordo, a devida ratificação.
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CE, 0B de Fevereiro de 2021

AIITÔNIO FERNA
Presidenle da Comis
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