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laudo de avaliação, prontamente atendido pelo locador.

E, conforme decisão já consolidada do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, in
verbis:

Nada ohste quc o Poder Público tíLtue locação de imór,cl cont
pessoct jtrt'idicu e,/ou Jísiu. utilizando-se do liguru du dis;tetrsu de
licilaÇão, nu lõrma corrut dispõe o urligo 2-1. irtciso .\' du Lei
8.666/93: e co»r fundamcnlo no artigo 62, § 3", inciso l, da Lei
das Licitações, a restrição impctsl<t à renovaçào de conÍatos por
ÍbrÇu do disposto no urtigo 57 não é aplicárcl-nu locução de
intóveis. (Prucesso n. T(' 001ó901132. SE<'-!O 1103/1991.
T('E/SC.)

Marçal Justem Filho leciona que:

"A ausênt'ítt de liciutção derivu tkt impo.ssihilidade de o

inleresse púhlico ser satisfeito aíravés de oulro imóvel, que

não aquele selecionudo. Ás caracteríslic'as do imór'el (tais

utmo loculização, dimensão. edificaçdo, destinação etc.)

são relevantes. de modo que a administraÇão não lem oulro

escolha. Quando a Ádministração necessitu de imóvel para
deslinoção peculior ou c'om bcalizução dcÍerminado. nius se

lorna possível o compeliÇão eníre particula'es". (.lllSTEN

FILHO, Marçal. ((imenÍários à lei de licitoç'õe.s e

conlrotos adminislrutivos. tled. São Puulo: Diolética,

2000.p.252)

4.2. Da escolha do Imóvel:
A escolha do imóvel recai em função de que o imóvel foi vistoriado e considerado

adequado, pois atende as necessidades para instalação e funcionamento da estrutura da Casa da

Mulher. bem como está localizado no Município de Óbidos. inexistindo no perímetro determinado.

no momento. outro imóvel que apresente condições parÍr atender ao interesse público com tamanha

adequação. O imóvel está em boas condições de uso. desocupado e disponível. possui dimensôes

suficientes e tem boa localização, sendo. portanto. o escolhido para ser locado.

.1.3. Do preço proposto:

O valor a ser contratado está compatível com os valores de mercado de aluguel de imóveis

praticados na região geoeconômica próxima ao imóvel avaliado. cujos cálculos foram elaborados

com base na metodologia de Tratamento por Fatores. consoante Parecer emitido pelo responsável

técnico do Município o Sr. .loao de Souza Queiroz. Engenheiro Civil - CREA/PA 1,1020.

O valor proposto pode ser considerado compatível e vantaioso para o ate tmenl

interesse público. pelo valor abaixo do valor de mercado. os beneficios em relação à lo ti

acesso, irá proporcionar maior eficiência e melhor resultado para o interesse público t'l'l
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