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SECRETARIA MTTNICIPAI, DE ADMINISTRAÇAO E DESEN('OLvI]\IENTO HT]I\IANO.SEIIAD
cNPJ 05. l0l.l80/0001-6í

pmosemad,ll obidos.pa.gor.br
Rua I)cpulado l{ainlundo Chaves.J.J8. Centro. Ohido\ -l'â CEP 68.250.000

J - Das J ustificativas:

X - para a compra ou locaçào dr- imór'el destinado ao

atendiÍnento das Ílnalidades precipuas da administraçào.
cujas necessidades de instalação e localizaçào condicionetn
a sua escolha. desde que o preço seja compativel com o
valor de mercado, segundo avaliaçào previa;

No entanto cabe ao gcstor a discricionariedade quanto a escolha de imóvel a ser locado
para nele desempenhal as atir"idades inerentes à competência da Secletaria Municipal de

Administraçâo. pernite a adoçào de contratação direta. que não signiÍica arbitrariedade. uma vez

que decida em beneÍlcio do interesse público.

O imóvel deilni<jo collstitui-se no local adequado para o luncionamento das atividades as

ào. acesso e estrtttura f'ísica

l

a)

b)

Os F'iscais Íicarào resporrsár'eis pelo recebimento. r erificaçào da qualidade do imóvel. Datar'

e Atestar. assim como avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do telnino do contralo

ao(a) Secretário (o). para que o(a) mesmo(a) tome as devidas prot idências em relação à

vigência do contrato.

A liscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) no Referido Termo

de referência ao qual competirá: Receber e Verificar a qualidade do imóvel. Datar. Atestar.

Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato. e

de tudo dará ciência à Adnrinistração:

0(st tiscal(is) da Contratantc dererá ter a erpcriência ncccssária put" nãiãÃprnhamento c

controle da execução do contratol

A liscalização de quc lrata este item nào exclui nem reduz a responsabilidade do locador.

inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade. ainda que resultante de imperfeições

técnicas. vícios redibitórios. ou emprego de material inadequado. e. na ocorrência desta. nào

implica em correspor.rsabilidade da Adnrinistraçào ou de seus agentes e prepostos. de

contbrnridade conr o art. 70 da Lei n" 8.666. tle l99ir

c)

O(s) liscal(is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorências relacionadas com

a erecução do contrato, indicando hora. dia. mês e ano. bem como o nome dos funcionários

e) eventualmente enlolvidos. determinando o que lbr necessário à regularização das tàltas ou

falhas obscrvados e encaminhando os apontalnentos à autoridade corrpetente para as

plor idôncias cabír eis:

crelll o eracionalizadas io PROCON. em virtude da localiz UC

d)

4.1. Da Contratação:
A contratação ora solicitada é rnotivada temporariamente. tendo ern vista que o município

não tem prédio próprio para Íüncionamento do PROCON. A contratação em destaque. se pauta no

inciso X. do art. 24. da lei n8.666/93 e alterações posteriores. que estabelece:

Art.24. E dispensár'el a licitaçào:
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atendenl o interesse do órgào

Sobre o assunto Marçal Justen Filho. menciona que:

"As características do imór'el (tais conro localização.

dimensão. Edificaçâo. destinação etc.) sào relevantes. de

modo que a Adrninistração não tem escolha. Quando a

Administração necessita de imóvel para destinaçào peculiar

ou com localizaçào dctemrinada. são se torna possivel a

competição entre particulares."

Como a locação de imót,eis rege-se pelo direito privado prevalece o entendimento de que a

relaçào.iurírlica locatícia entrc o paflicular e a Adnrinistlaçào Púhlica é contrato da administraçàtr

(e nào contrah administratir. o ). ou seja. a Administração Pública atua como se unr particular tbsse

aplicando-se. na essência o regime de direito público. porém em relação à r'igência rege-se pelo

direito prir.adg. Por essa razào o prazo da vigência do contralo de locaçâo em que a administraçào

públicaé locatária. rege-se pelo art. 51. da Lei n" 8.245/91. não estaudo su.ieita ao limite máximo

de sessenta meses. estipulado pelo inciso ll do art. 57 da Lei n"8.666i93.

A Unidade Adm inistrativa./Secretaria de Administraçâo. pretende firmar locação do imóvel

que melhor atende ao desen\ olvimento das atividades. emhora temporariamente. mas que se

mostrou sul'iciente para os objetivos almejados. edificado em estrutura de concreto em bom estado

de conseryação. No entanto tendo necessidade de algumas adequaçôes em divisórias e cobertura de

acordo com o laudo de avaliação. prontamente atendido pelo locador.

E. conforme decisão já consolida<la do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. in

verbis:

Nuda ohsttt que o l'otler Prihlico elêtue locuçtio tle i»rin'el cont

passott iuridittr e,ou.lísicu. utilittndtrse du./ignnr du tlispensu dL'

ticituçã<t, tru.fi»»tu conn dispõe o urtigo 2J. inciso X da Lei
ll.66619l: e utm Jitrdonento rut urtigtt 6). j 3"' inciso l. du Lci
tlus Lit'ituções. u t'6f iÇão inPosl(t tt renottrçtio tle ct»úrutos por

.lbrçtt do dispo.\Ío t,o ttrtigo 57 não é uplicut'el-ttu locação tle
inui'eis. (Protcsstt n- T(- 0016901'3:. SE('.1O 1J/03'1991'

T(',8/S('. )

N,larçal Justem F-ilho leciona quc:

".1 ruts0ncitt tic lititLtç'àn tlariru dtt inrpos.rihiliduda de tt

inleressc ptihlico ser sutislcilo através de outro inrót'el' quc

rttio ttquele sclct'ionutkr. -1.s carut'lerístitus do intót'el (ttti.,

ct»no I oc ul i:trçtio. tlimcnsão, ediíit'uÇão' <le sl inuÇtio ctt'. )

São reletantes. de ntotltt que u udntinislruç'ào não Íent oulrLt

asc'olhtt. Ouutttlo tt -ldminislruçcio neccssittt de intóvel paru

tc'uIiur ou Lom Ioculi:uç'Lio IcIcIntinu.lu. ttL-to.\.'

é
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5 - Dados do Imór'el
End.: Rua Marcos Rodrigues de Souza

Bairro: Centro Cidade: Obidr.rs Estado: Pará
( l_t,: (r8.150-000

5.1 - Eqpscificrçõcs do I mór'el

ó - Dados do Proprietário do lmóvel:
Nome Com leto: M-{RA ()DIL[,N] .rQr rN O M.TTOS I)E YASCoNCELOS
( l,l: 7l 5.65 I .83t- 1 RG: {.1{l2l l2 SSP/PA

-' -Tó-.cã" Ê\ didor: SSP-PA

N

:)
t-

Rcsidência: l'ravessa Elor Sinrões
Bairro: Centro

No 122

4

tonta possbel u Llmpetiç.'to entre perticulares " . (JUSTEiY'

FILHO. Murçul. (C<tnrcnlúrios à lei de licitações c

contrúto.s udntini.slrulit'os. lled. São Puulo: Dialétit'tr.

2000.p.2 5 2 t
-1.2. Da escolha do lmór'el:

A escolha do imórel recai em função de que o imór'el t'oi r istoriado e considerado

adequado. pois se constitui em espaço Írnico. especilico e esttatégico para o liu.rcionarnento da

PROCON Municipal. no âmbito da administração rnunicipal. Além de que a localização é de fácil

acesso o que permite a facilidade de deslocamento dos interessados. inexistindo no perímetro

determinado. no momento. outro imóvel que apresente condições para atender ao interesse público

com tamanha adequação. O imóvel está em boas condições de uso. desocupado e disponível.

possui dir.nensões suficientcs e tem boa localizaçào. sendo. portanto" o escolhido para ser locado.

-1.-3. Do preço proposto:

O ralor a ser contratado está compatível corn os raloles de rnercado de aluguel de imóveis

praticados na legiào geoeconômica próxima ao imrirel araliado. cujos cálculos f'orarn elaborados

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

técnico do Municipio o Sr. João de Souza Queiroz. Engenheiro Civil DP/PA I13020.

O valor proposto pode ser considerado compatír'el e vantajoso para o atendimento de

interesse pÍrblico. pelo valor abaiso do valor de mercado. bem como da avaliação do Setor dc

Engenharia. até porclue os beneÍ'ícios em relação à localização e acesso. irá proporcionar ntaior

eficiência e rnclhor resultado pata o interesse p[rblico e maior facilidadc na execução do

atendimento aos usuários.

No l15

felelbr.reE-rnail:
68.250-000

Cidade : bidos Estado: Pará

CEP:

TÍata-se de irlór'el com!'rcial. courl)osto dos seguir-rtcs amhicntes: salão comercial e lavabo.
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