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Referência:
PROCESSO ADM: Na 2019.01.016-CPL-PMSB-MÁ

DISPENSA DE LICTTAÇÀO,

].E]\í-SE COMO DISPENS.{VEL E

A

ASSIIT,Í

LICIIAÇÀO PARA
co\íPRÁ or.' LocAÇÀo DF tMovrl.
DISPENSADO

ÁPUCÁÇÀO DO ARTTGO 24, ÍNCISO X
DA LEI No 8.666/1993;

Trata-se de Dispensa de processo licítatório destinado a Aquisiçâo de teneno
localizado na Avenida Mato Grosso, Bairro: - Cenrro - Sao Bernardo/MÁ, trata-se de um imóvel
constituÍdo de I0 lotes de terra com uma dimensâo total área de 2598,714m2 (dois mil,
quinhentos e troventa e oito merro, setecentos e quatorze centÍmetro quadrado), sem área
consEruÍda, de flicil acesso, no cenrro da cidadc, para construçào de uma escola.
Estabelece o art. 37, inciso &YI, da Carta Magna, a obrigatoriedade dc realizaçao de
procedimento licitatório para contrataçôes feitas pelo Poder Público. No entanto, o própÉo dispositivo
constitucional reconhece a existência de exceçôes à rega ao efetuar a ressaiva dos casos especificados na
legislaçao, quais sejam a Inexigibilidade c a Dispensa de Licitaçào, na Lei 8666/91 de licitaçoes e

conrÉtos. É Dispcnsá\,el
ART. 24, INCISO X

a Licitaçào:

X - FÍa a compra ou hcaçao de imóvel dt*iaado

ao

atendimeno das finalidzdes pecipuzs da administnção,

cujrc aeccesidad(§ de iastelaçào e lo.alização corrdicioDeú a
sua e* ha, dede gue o preço *ja comrytírc|am o çalor de
ber.ado, *guDdo arzliaçào preui4(Rdaa'ào .l".la pela I ci no
8.88 ], .le ItYr4)

Bem assim analisado o processo e todas e os fatos argumentados e de acordo com as
noÍmas juÍdicas que ele propoe, Temos peíeitamente a norrna estabelecida ro art.24 inciso X da Lei
8.666/93 que tem como motii'o ordinário de Dispensa de Licitaçao por'CoMPRÁ oU LocAÇÀo DE

IMOVET,
No caso sub-analisado

a

dispensa de que tráta o artigo cikdo acima,

Fsses elementos, consoantes acima demonstrados, eslào todos atendidos no caso
concreto, que A aquisiçào do imór,cl se destina exclusivamentc para a final idadc da construçao de uma
I:scola Pública, cuja localizaçao do imóvel atende aos píncípio da su remac ia do interesse prrblico NÀO
qual o
so licitatório se toma
restando dúvidas de q ue estamos diantc de uma situaç
DISPENSÁVEL considerando-a nos tcrmos do Art. 2-l
X da Lci Fcderal I
)
É

o

PARECER

./a
\/,y,-.t
rj
['ran] Costa
AB/r\,ÍA t3..1t5
si

Bernardo/NÍ

em 2l dejanciro de 2019
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