
Informações gerais

Despacho
 

Memorando 2021/SEMASC             Coelho Neto - MA, 01 setembro de 2021.
Ao

Setor de Compras

Ilustríssima Senhora Danniele Almeida Marques

 

Assunto: Locação de Imóvel CRAS Fortalecendo Família.

 

Prezada Senhora, 

Com cordiais cumprimentos, venho através deste, solicitar a locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS
Fortalecendo Família, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme anexo.

 

 

Atenciosamente, 

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 01/09/2021 às 14:55
Código de validação: 80c4440d-7f1a-4124-9626-453e62553f24

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-16494

Data de abertura:
01/09/2021 14:55:55

Data de transação:
01/09/2021 14:55:55

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Danniele Almeida Marques

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
15/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
10/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
 

 
  

Memorando interno 2021/SEMASC                             Coelho Neto - MA, 01 setembro de 2021. 

 

Ao 

Setor de Compras 

Ilustríssima Senhora Danniele Almeida Marques 

 

Assunto: Locação de Imóvel CRAS Fortalecendo Família.  

 

 

Prezada Senhora, 

 
 

Com cordiais cumprimentos, venho através deste, solicitar a locação de imóvel para 

funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Fortalecendo Família, para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme 

anexo. 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

_________________________________________  

Sônia Maria Silva Carvalho Santos  

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
 

 

 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL   
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidade 

1.  
Imóvel para funcionamento do Centro de 
Referência da Assistência Social – CRAS 
Fortalecendo Famílias. 

Mês  12 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O efetivo funcionamento do CRAS é imprescindível para o desempenho de suas funções e oferta 

com qualidade de serviços socioassistenciais. A disposição dos espaços e sua organização refletem 

a concepção sobre trabalho social com as famílias atendidas e acompanhadas pelo município. O 

Espaço Físico do CRAS constitui fator determinante para o reconhecimento do CRAS como lócus 

no qual os direitos socioassistenciais são assegurados. É imprescindível que a infraestrutura e o 

ambiente do CRAS respondam a requisitos mínimos para a adequada oferta dos serviços 

socioassistenciais de proteção social básica nele ofertados.   

O CRAS é obrigado a dispor dos espaços necessários à oferta do principal serviço, o Programa de 

Atenção Integral à Família – PAIF, bem como para a função de gestão territorial da proteção básica.  

O CRAS é a unidade pública responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral às Famílias - 

PAIF e, dessa forma, deve dispor de espaços que possibilitem o desenvolvimento das ações 

previstas por este Serviço. Deve ser organizado de modo que as famílias que vivem no território de 

abrangência do CRAS o reconheçam como uma unidade pública que possibilita o acesso a direitos.  

Os espaços mínimos exigidos para que um imóvel possa ser a sede do CRAS e oferte o PAIF são os 

seguintes:  

• Recepção; 

• Sala de atendimento; 

• Sala de uso coletivo; 

• Sala administrativa; 

• Copa; 

• Banheiros; 

Recepção:  Espaço destinado à espera, transição, encaminhamentos e, principalmente, ao 

acolhimento e atendimento inicial de famílias e indivíduos. Assim, não deve ser apenas um 

ambiente de espera, mas também de acolhimento e informação. Sua organização deve facilitar o 

contato inicial da família com profissionais do CRAS, a qual deve se sentir acolhida, em espaço de 

garantia de direitos.  

Sala de Atendimento: Espaço destinado ao atendimento individualizado de famílias e indivíduos e 

ser um ambiente que garanta a privacidade do atendimento prestado. As famílias e ou indivíduos 

devem sentir-se seguros para relatar as situações vivenciadas e para a construção de vínculo com os 

profissionais do CRAS. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
 

 

Sala de Uso Coletivo:  Espaço que deve permitir uso múltiplo e otimizado, destinado à realização 

de atividades coletivas, com prioridade absoluta para a realização de atividades com grupos de 

famílias do PAIF. Destina-se também à realização de palestras, reuniões, exposições, apresentações, 

entre outros. A sala de uso coletivo deve ser ampla de forma a possibilitar interação entre os 

participantes, produções coletivas e em pequenos grupos, além do desenvolvimento de dinâmicas e 

técnicas de trabalho em grupos.  

Sala Administrativa: Espaço destinado às atividades administrativas, tais como o registro de 

informações, produção de dados, arquivo de documentos, alimentação de sistemas de informação. 

Este espaço, para uso da coordenação e dos profissionais do CRAS, é muito importante para o 

desenvolvimento da função do CRAS de gestão territorial da rede de Proteção Social Básica e para 

a organização das informações relativas aos serviços prestados no CRAS e no território de 

abrangência, bem como informações sobre as famílias e as situações de vulnerabilidade e risco.  

Banheiros:  Os CRAS devem possuir banheiros para uso feminino e masculino, bem como 

banheiros que garantam a acessibilidade para pessoas com deficiência.  

Copa ou cozinha: é um espaço importante nos CRAS para o preparo de lanches oferecidos aos 

usuários, em especial no decorrer do desenvolvimento de grupos de famílias ou serviços de 

convivência, bem como para o uso da equipe de referência do CRAS.  

 

 

 

_________________________________________  

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 
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Informações gerais

Despacho
Solicito  a locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social –
CRAS Fortalecendo Família

Danniele Almeida Marques

Assinado eletronicamente por
Danniele Almeida Marques
Em 01/09/2021 às 15:07
Código de validação: c303be8b-96ea-446e-8468-a5a8b5791e31

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-16499

Data de abertura:
01/09/2021 15:07:06

Data de transação:
01/09/2021 15:07:06

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Danniele Almeida Marques

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Gabriela Silva Seles

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
11/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
10/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
para correção.

Gabriela Silva Seles

Assinado eletronicamente por
Gabriela Silva Seles 
Em 02/09/2021 às 14:32
Código de validação: 3bd0d4c0-c1ec-4203-a000-37f59207244b

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-16629

Data de abertura:
02/09/2021 14:32:03

Data de transação:
02/09/2021 14:32:03

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Gabriela Silva Seles

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
16/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
14/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
segue processo corrigido.

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 02/09/2021 às 15:19
Código de validação: 7e633b68-e8f0-4c79-bcb1-8375f71f9277

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-16635

Data de abertura:
02/09/2021 15:19:29

Data de transação:
02/09/2021 15:19:29

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Gabriela Silva Seles

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
8 Dias (Úteis)

Prazo final:
14/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
09/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado

PR2021.09/CLHO-02720 - Pág 8



SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
 

 
  

Memorando interno 2021/SEMASC                        Coelho Neto - MA, 01 de setembro de 2021. 

 

Ao 

Setor de Compras 

Ilustríssima Senhora Danniele Almeida Marques 

 

Assunto: Locação de Imóvel Fortalecendo Famílias. 

 

 

Prezada Senhora, 

 
 

Com cordiais cumprimentos, venho através deste, solicitar a locação de imóvel para 

funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Fortalecendo Famílias, para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme 

anexo. 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

_________________________________________  

Sônia Maria Silva Carvalho Santos  

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 

 

 

Anexo do protocolo PT2021.09/CLHO-16635
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-16635

Data de abertura:
02/09/2021 15:19:29

Data de transação:
10/09/2021 07:48:21

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Gabriela Silva Seles

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
8 Dias (Úteis)

Prazo final:
14/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
09/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Maria das Graças Souza Moura Filha, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

Desbloqueado para conclusão

Assinado eletronicamente por
Maria das Graças Souza Moura Filha
Em 13/09/2021 às 09:35
Código de validação: 32caf368-1114-4804-b7e6-bc2ae7ae72ca

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-16635

Data de abertura:
13/09/2021 09:35:41

Data de transação:
13/09/2021 09:35:41

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Maria das Graças Souza Moura
Filha

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
27/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
22/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Solicito Dotação Orçamentária para contratação em epígrafe.

Gabriela Silva Seles

Assinado eletronicamente por
Gabriela Silva Seles 
Em 13/09/2021 às 15:11
Código de validação: e443b174-6f9c-47db-ab2b-a46b21e41c56

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-16933

Data de abertura:
13/09/2021 15:11:36

Data de transação:
13/09/2021 15:11:36

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Gabriela Silva Seles

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Gleybson Amorim Marques

Setor do responsável:
Contadoria Geral

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
23/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
21/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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COELHO NETO, MA, segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Gabriela Silva Seles

SC2021.09/CLHO.0255
Locação de imóvel do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

I - IDENTIFICAÇÃO

Espécie:
Compras ou Serviços

Formato:
Grupos de itens

Data da Solicitação:
13/09/2021

Valor Global R$:
46.200,00

II - ITENS DA SOLICITAÇÃO

Locação de imóvel do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Item NCM Descrição Qtd. Unidade

Valor
Unitário

R$
Valor

Total R$

1 00000000 Locação do imóvel para funcionamento do Centro de Referencia da
Assistência Social-CRAS

12 MÊS 3.850,00 46.200,00

Total R$ 46.200,00

III - PROCESSOS VINCULADOS

Processo Assunto
Data

Abertura

PR2021.09/CLHO-
02720

locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social –
CRAS

01/09/2021

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
1
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Nome: SC2021_09_CLHO_0255.pdf, pág. 1 de 1
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Informações gerais

Despacho
Segue em anexo Dotação Orçamentária.

Gleybson Amorim Marques
Contador

Assinado eletronicamente por
Gleybson Amorim Marques
Em 14/09/2021 às 10:49
Código de validação: 39ecefb5-44f7-40f2-9728-bca58380b932

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-16965

Data de abertura:
14/09/2021 10:49:48

Data de transação:
14/09/2021 10:49:48

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Gleybson Amorim Marques

Setor do emitente:
Contadoria Geral

Nome do responsável:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
24/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
15/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
segue para providências cabíveis. 

Hortência Batista Vasconcelos 
Controladora Geral

Assinado eletronicamente por
Hortência Batista Vasconcelos 
Em 14/09/2021 às 16:46
Código de validação: 5fe9a0c1-580e-41f2-a4df-224f7fbddc81

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-17003

Data de abertura:
14/09/2021 16:46:57

Data de transação:
14/09/2021 16:46:57

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Gabriela Silva Seles

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
21/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
17/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Segue laudo com data corrigida.

Gabriela Silva Seles

Assinado eletronicamente por
Gabriela Silva Seles 
Em 15/09/2021 às 10:22
Código de validação: e5620ca5-554c-4728-afbe-30978aad2c36

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-17033

Data de abertura:
15/09/2021 10:22:04

Data de transação:
15/09/2021 10:22:04

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Gabriela Silva Seles

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
29/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
27/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
 

Segue para providencias cabivesi.

 

Hortência Batista Vasconcelos 
Controladora Geral

Assinado eletronicamente por
Hortência Batista Vasconcelos 
Em 15/09/2021 às 11:19
Código de validação: 1d6517ed-233d-4a00-91d7-8de1e990ca3f

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-17045

Data de abertura:
15/09/2021 11:19:25

Data de transação:
15/09/2021 11:19:25

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Gabriela Silva Seles

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
22/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
20/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta
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Informações gerais

Despacho
SEGUE AUTOS

Gabriela Silva Seles

Assinado eletronicamente por
Gabriela Silva Seles 
Em 15/09/2021 às 11:55
Código de validação: 53ac0350-2b9d-42a3-9247-77c1aacf89d8

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-17056

Data de abertura:
15/09/2021 11:55:17

Data de transação:
15/09/2021 11:55:17

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Gabriela Silva Seles

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
29/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
27/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
 

Analise previa apto a continuidade.

 

Hortência Batista Vasconcelos 
Controladora Geral

Assinado eletronicamente por
Hortência Batista Vasconcelos 
Em 15/09/2021 às 16:12
Código de validação: 38645401-7fcd-4c1b-814e-48b66091fca2

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-17089

Data de abertura:
15/09/2021 16:12:56

Data de transação:
15/09/2021 16:12:56

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
22/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
20/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-17089

Data de abertura:
15/09/2021 16:12:56

Data de transação:
21/09/2021 09:09:17

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
22/09/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
20/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Maria das Graças Souza Moura Filha, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

Desbloqueado para conclusão

Assinado eletronicamente por
Maria das Graças Souza Moura Filha
Em 21/09/2021 às 11:01
Código de validação: 97f8ef27-74f7-42ca-957e-d84cf748f965

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-17089

Data de abertura:
21/09/2021 11:01:01

Data de transação:
21/09/2021 11:01:01

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Maria das Graças Souza Moura
Filha

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
15 Dias (Úteis)

Prazo final:
12/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
30/09/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Em anexo declaração de singularidade do imóvel.

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 21/09/2021 às 11:38
Código de validação: 2eca873f-3f3e-40dd-916b-55b7868930dd

Protocolo:
PT2021.09/CLHO-17306

Data de abertura:
21/09/2021 11:38:44

Data de transação:
21/09/2021 11:38:44

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
61 Dias (Úteis)

Prazo final:
15/12/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
14/12/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
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Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
 

 TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. OBJETO
Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Fortalecendo Família, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Coelho Neto – MA.
 
1.1.              O presente Termo de Referência visa detalhar Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social
– CRAS.
 
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A solicitação da Autorização para contrato de Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social –
CRAS é de suma importância para atender as necessidades do setor desta Secretaria.
 
3. FUNDAMENTO LEGAL
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993, com
suas alterações e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.
 
4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO:
 
Item Especificação de Serviço UND QTD

01 Locação de imóvel para funcionamento do Centro de
Referência da Assistência Social – CRAS

MÊS 12

 
5. DO PRAZO DE VIRGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. O Contrato terá a vigência de 12 meses, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste, podendo ser prorrogado nos termos do artigo
57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-17687

Data de abertura:
05/10/2021 15:44:34

Data de transação:
05/10/2021 15:44:34

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
12/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
11/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559
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6. DAS BEFEITORIAS
6.1 – O LACATÁRIO fica desde já autorizado a realizar no imóvel locado toda e quaisquer obra e benfeitoria necessária ou útil para a
execução da finalidade pública a ser atendida pela presente locação, sendo desnecessário prévio aviso e expresso consentimento do
LOCADOR.
PARÁGRAFO ÚNICO
Finda a locação, toda e qualquer benfeitoria removível realizada pelo LOCATÁRIO poderá ser levantada, às suas expensas, desde que sua
retirada não acarrete danos ao imóvel.

 

7. DO PAGAMENTO
7.1. O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vincendo de acordo com situação prevista no
art.42 da Lei n°8.245 de 18 de outubro de 1991.
 
7.2. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR
8.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para locação de imóvel, a Contratada se obriga a:
a) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
b) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físicos e eletrônicos (e-
mail), telefone, celular e fac-símiles;
c) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros
dados que forem importantes;
d) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas.
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO
9.1. O Município de Coelho Neto, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,
obriga-se a:
 
a) efetuar os pagamentos ao LOCADOR, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e
financeiras em vigor;
 
b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela LOCADOR;
 
c) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela
CONTRATADA.
 
10. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas ao LOCADOR que incorrer
em inexecução total ou parcial do objeto do Contrato as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as
seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:
 
10. 2. Advertência;
10.3. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em descumprimento de qualquer obrigação assumida.
 
10.4. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC
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10.5. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério da administração.
 
11. DA RESCISÃO
Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.
11.1 – Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 

11.2 – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o
limite dos prejuízos causados ao LOCATÁRIO, além das sanções previstas neste instrumento.

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 05/10/2021 às 15:44
Código de validação: b8c0422a-f826-466c-b2a9-9547123ca5b4

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC
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Informações gerais

Despacho
Segue minuta de contrato e documentações

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 05/10/2021 às 16:04
Código de validação: e7ecfc79-e565-474b-bd14-edce75e6f4a2

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-17692

Data de abertura:
05/10/2021 16:04:05

Data de transação:
05/10/2021 16:04:05

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
12/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
11/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta
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SECRETARIA MUNICIPAL 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 

 

MINUTA 
 
CONTRATO Nº ___/____ 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ___/___ - _____ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ________________________ 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE COELHO NETO, POR MEIO DA 
__________________, E ____________________. 
 
 

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE COELHO NETO, ATRAVÉS DA ______________________, CNPJ 
nº ________________, com sede situado na _________________, representada neste ato pela 
Secretária, a Sra. __________________, CPF nº ____________. 
 
LOCADOR: ______________________, inscrita no CPF sob o Nº ______________, residente 
na _______________________________.  
 
Acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
1 – DO OBJETO 
1.1 Este contrato tem por objeto a ____________________________________. 

 
1.2 O Termo de Referência e a proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDIDA 
2.1 – A presente locação visa atender a finalidade pública, sendo o imóvel locado utilizado para 
_________________________________________________. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  
Fica convencionado entre as partes que, por razões de interesse público, poderá o LOCATÁRIO 
alterar a finalidade pública a ser atendida pela presente locação, a qualquer tempo, sem que isso 
acarrete rescisão do contrato, multa ou dever de pagar qualquer indenização ao LOCADOR. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
A modificação na destinação a ser dada ao imóvel será formalizada através de termo aditivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – O prazo da presente locação é de ___ (____) ______. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O contrato poderá ser sucessivamente prorrogado pelas partes, enquanto houver necessidades 
pública a ser atendida através da presente contratação, mediante assinatura de termo aditivo, 
após apresentação de justificativa por escrito e autorização da autoridade competente para 
celebrar o contrato em nome do LOCATÁRIO. 
 
CLÁUSULA QUARTA  - DO VALOR E PAGAMENTO 

4.1. O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a importância mensal de R$ ___________ 
(___________________________), totalizando o valor global de R$ ___________ 
(_________________________). 
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4.2. O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês 
vincendo de acordo com situação prevista no art.42 da Lei n°8.245 de 18 de outubro de 1991. 
 
O presente contrato será publicado na imprensa oficial, na forma do parágrafo único do artigo 61 
da Lei nº 8.666/93, como condição indispensável à sua eficácia. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DOS RECURSOS 
As despesas com a execução do presente Contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
fonte pagadora: 
 
______________________________ 
_________________________________ 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 
6.1 O LOCADOR obriga-se a: 
I – Entregar ao LOCATÁRIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e na 
data fixada neste instrumento; 
II – Responder pelos vícios e defeitos anteriores à locação; 
III – Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacifico do imóvel locado; 
IV – Fornecer ao LOCATÁRIO recibo discriminado das importâncias a estas pagas, vedada a 
quitação genérica; 
V – Pagar as taxas de administração imobiliária e de intermediações, se existirem; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 
7.1. O LOCATÁRIO obriga-se a: 
I – Pagar pontualmente o aluguel; 
II – Utilizar o Imóvel para atendimento de finalidade pública; 
III – Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações 
decorrentes de seu uso normal e aquelas decorrentes de fortuito ou de força maior; 
IV – Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou 
defeito cuja recuperação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros; 
V – Realizar a imediata recuperação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações 
provocados por si ou seus agentes; 
VI – Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e encargos 
de sua responsabilidade, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade 
pública, ainda que dirigida a ele, LOCATÁRIO; 
VII – Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação 
prévia, de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado por terceiros, na hipótese de 
alienação do mesmo em quando não possuir interesse no exercício do seu direito de preferência 
de aquisição; 
XIII – Permitir a realização de reparos urgentes pelo LOCADOR, como direito a abatimento do 
valor do aluguel na hipótese de os reparos durarem mais de 10 (dez) dias e a rescindir o contrato 
caso seja ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PRERROGATIVAS DO LOCATÁRIO 
8.1 – Com base no §3º do artigo 62 e no artigo 58, I e II da lei nº 8.666/93 são atribuídas ao 
LOCATÁRIO às seguintes prerrogativas: 
I - Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação ao atendimento da finalidade de 
interesse público a que se destina, sendo sempre assegurada ao LOCADOR a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do ajuste; 
II – Rescindir unilateralmente o contrato, independentemente do pagamento de multa ou de 
aviso prévio, após autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, pelos 
motivos a seguir: 
a)  Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações do LOCADOR; 
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b) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade a que está subordinado o órgão que intermedia o 
presente ajuste, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
c) Ocorrência de casa fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 
execução do contrato. 
PARÁGRAFO ÚNICO  

Rescindido o contrato pelos motivos enumerados nas análises “b “e “c” desta cláusula, sem que 

haja culpa do LOCADOR, será o mesmo ressarcido dos prejuízos comprovadamente sofridos e terá 

direito ao pagamento dos aluguéis relativos em que vigeu o ajuste.     

 
CLÁUSULA NONA - DAS DEMAIS FORMAS DE RECISÃO 
9.1 – Além das hipóteses de rescisão unilateral por parte do LOCATÁRIO enumeradas na cláusula 
anterior, poderá ser rescindido o presente contrato: 
I – Por mútuo acordo entre as partes; 
II – Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo LOCATÁRIO; 
III – Em decorrência da prática de inflação legal ou contratual por quaisquer das partes;  
IV – Em virtude de desapropriação do imóvel, desocupação determinada pelo Poder Público ou 
incêndio. 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Na hipótese de ser o LOCADOR pessoa física, sua morte acarreta a transmissão da locação aos 
herdeiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS BEFEITORIAS 
10.1 – O LACATÁRIO fica desde já autorizado a realizar no imóvel locado toda e quaisquer obra 
e benfeitoria necessária ou útil para a execução da finalidade pública a ser atendida pela presente 
locação, sendo desnecessário prévio aviso e expresso consentimento do LOCADOR. 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Finda a locação, toda e qualquer benfeitoria removível realizada pelo LOCATÁRIO poderá ser 
levantada, às suas expensas, desde que sua retirada não acarrete danos ao imóvel. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIREITO DE PREFERÊNCIA 
11.1 – Nos termos do artigo 27 da Lei nº 8.245/91, no caso de venda, promessa de venda, cessão, 
promessa de cessão de direitos ou doação em pagamento do imóvel locado, o LOCATÁRIO tem 
preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o 
LOCADOR dar-lhe ciência do negócio mediante notificação judicial ou extrajudicial. 
PARÁGRAFO ÚNICO 
O LOCADOR terá prazo de 30 (trinta) dias para manifestar de forma inequívoca sua intenção em 
adquirir o imóvel. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO 
12.1 – Na hipótese de o LOCATÁRIO não possuir interesse em adquirir o imóvel locado, fica 
desde já acertado, conforme artigo 8º da Lei nº 8.245/91, que para o caso de sua alienação ou 
cessão a terceiros permanecerá vigente o presente contrato de locação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão 
aplicadas ao LOCADOR que incorrer em inexecução total ou parcial do objeto do Contrato as 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes 
sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
 
13. 2. Advertência;  
13.3. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em descumprimento de 
qualquer obrigação assumida. 
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13.4. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, 
garantida a prévia defesa;  

 
13.5. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania de Coelho Neto - MA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ADITAMENTOS  
14.1 – Toda e qualquer modificação dos termos do presente ajuste será formalizado de termo 
aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 – Por comum acordo entre as partes, fica eleito a foro da Comarca de Coelho Neto, Estado 
do Maranhão, como renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir litígios que por ventura venha a seguir na interpretação e execução do presente Contrato. 
15.2 – E, para firmeza e com prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi redigido 
o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lidos e achado 
conforme, é assinado pelas partes, LOCATÁRIO e LOCADOR, 
 
 

Coelho Neto - MA, __ de ____________ de 2021. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LOCATÁRIO 
 
 
 

 
 

____________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LOCADOR 
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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
                         A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, através da secretária a Sra. Sônia Maria Silva
Carvalho Santos, vem justificar o presente processo administrativo para Locação de imóvel para funcionamento do Centro de
Referência da Assistência Social – CRAS Fortalecendo Família, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania do Município de Coelho Neto – MA
                         A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal abaixo citado:
                         Art. 24 – Lei 8.666/93 de 21/06/1993. É Dispensável a Licitação:
                         X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
                         O presente processo administrativo tem por objetivo suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao princípio da
continuidade do serviço público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tomando o caso em questão, dentro das
exigências requeridas por este dispositivo.
  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com CARLOS MARION VIEIRA MACHADO, inscrita no
CPF sob o nº 815.112.643-49, no valor total de R$ 46.200,00 (Quarenta e seis mil e duzentos reais), levando-se em
consideração a proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 05/10/2021 às 16:12
Código de validação: efd1a404-d454-4d36-96ea-11cd4500a9c8

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-17694

Data de abertura:
05/10/2021 16:12:21

Data de transação:
05/10/2021 16:12:21

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
12/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
11/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

  

Em obediência ao que dispõe o Caput do Artigo 38 da Lei Federal 8.666/93 e alterações AUTORIZO Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar a
contratação.

 

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as despesas especificadas no Processo possuem adequação
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

 

APROVO o termo de referência em anexo, e encaminho minuta para emissão de parecer jurídico.

 

SOLICITO ainda que sejam obedecidos os dispositivos com base na Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e todas as outras normas
inerentes ao pleno cumprimento da legislação vigente.

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 05/10/2021 às 16:21
Código de validação: 40bd6e18-c3f9-4b14-a6ee-02134ccc72cf

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-17695

Data de abertura:
05/10/2021 16:21:45

Data de transação:
05/10/2021 16:21:45

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do responsável:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Prazo:
30 Dias (Corridos)

Prazo final:
04/11/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
03/11/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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PARECER JURÍDICO

 

PROC Nº PR2021.09/CLHO-02720

PARECER JURÍDICO Nº 0178/2021   

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ASSUNTO: ANALISE DE REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA

 

RELATÓRIO:

 

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Coelho Neto para análise de Dispensa de Licitação para a locação de
imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.

 

Este e´ o breve relatório.

 

PRELIMINAR DE OPINIA~O

 

Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer e´ de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica e´ vinculada a` atividade prevista legalmente da função da
advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. Nesta forma, para confecção do presente instrumento, e´ de ser
observada a isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor, ja´ que este
poderá´ ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade.

 

Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme os entendimentos jurisprudenciais que seguem, assim como a desvinculação do profissional a` opinião, cabendo
ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. O presente parecer, por essência, e´ um instrumento de opinião não passível de vinculação a` decisão da administração pública,
assim entende a jurisprudência:

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE
AUTARQUIA POR EMISSA~O DE PARECER TE´CNICO-JURI´DICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇ A DEFERIDA. I. Repercussões da
natureza juri´dico-administrativa do parecer juri´dico: (i) quando a consulta e´ facultativa, a autoridade na~o se vincula ao parecer proferido, sendo que seu
poder de decisa~o na~o se altera pela manifestac¸a~o do o´rga~o consultivo; (ii) quando a consulta e´ obrigato´ria, a autoridade administrativa se vincula a
emitir o ato tal como submetido a` consultoria, com parecer favora´vel ou contra´rio, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada a`
consultoria, devera´ submete -̂lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigac¸a~o de decidir a` luz de parecer vinculante, essa manifestac¸a~o de
teor juri´dica deixa de ser meramente opinativa e o administrador na~o podera´ decidir sena~o nos termos da conclusa~o do parecer ou, enta~o, na~o

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-17828

Data de abertura:
08/10/2021 12:36:42

Data de transação:
08/10/2021 12:36:42

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do emitente:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Nome do responsável:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
18/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
08/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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decidir. II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante na~o tinha cara´ter vinculante. Sua aprovac¸a~o pelo superior hiera´rquico
na~o desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao era´rio, mas apenas
incorpora sua fundamentac¸a~o ao ato. III. Controle externo: E´ li´cito concluir que e´ abusiva a responsabilizac¸a~o do parecerista a` luz de uma alargada
relac¸a~o de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao era´rio. Salvo demonstrac¸a~o de culpa ou erro grosseiro,
submetida a`s insta^ncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais pro´prias, na~o cabe a responsabilizac¸a~o do advogado pú blico pelo conteú do de
seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de seguranc¸a deferido.

(STF - MS: 24631 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 09/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicac¸a~o: DJe-018 DIVULG
31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO LICITATO´RIO. ART. 89, CAPUT, DA
LEI 8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇ A~O PENAL. CABIMENTO. INEXISTE^NCIA D EINDICAÇ A~O DO DOLO NA CONDUTA
DO CAUSI´DICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Na~o se pode deixar de considerar que sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a
manifestac¸a~o juri´dica na~o se constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de fundamentac¸a~o de um ato
administrativo posteriormente praticado. 2. Precedente: STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento:
09/08/2007 - O´rga~o Julgador: Tribunal Pleno - Publicac¸a~o: DJ 01-02-2008. Neste julgamento, o Relator, Ministro JOAQUIM BARBOSA, apresentou o
entendimento de que a responsabilizac¸a~o do advogado parecerista somente pode ocorrer quando a lei estabelece efetivo compartilhamento do poder
administrativo de decisa~o. 3. Discussa~o que ganha maior relevo no a^mbito do Direito Penal. O tipo penal se dirige, em princi´pio, ao administrador:
dispensar, indevidamente a licitac¸a~o ou declara´-la inexigi´vel fora dos casos legais (art. 89, caput da Lei 8.666/93). Cabe verificar de que modo a conduta
imputada ao advogado teve relevo para a concretizac¸a~o desse ato de dispensa de licitac¸a~o, e, na situac¸a~o apresentada, o se verifica e´ a emissa~o de
um parecer sem qualquer fundamentac¸a~o. 4. O advogado simplesmente na~o disse nada; ele fez uma apreciac¸a~o da questa~o e invocou o art. 24, inciso
IV, para afirmar que a situac¸a~o de emerge^ncia estaria contemplada por ele. Contudo, essa refere^ncia que ele fez foi uma observac¸a~o em tese, como se
estivesse transferindo para o administrador a responsabilidade no sentido de praticar ou na~o aquele ato. 5. Para que se sustente a possibilidade de
responsabilizac¸a~o penal do advogado subscritor do parecer, outros elementos devem ser apresentados na pec¸a acusato´ria, o que na situac¸a~o na~o
ocorreu. Na~o ha´ nenhuma indicac¸a~o na denú ncia de que o advogado estava em conluio com o Prefeito, e que haveria o dolo do causi´dico, ao emitir o
parecer, direcionado a` pra´tica de um ili´cito penal. Ou seja, na~o foi apresentado qualquer indi´cio de alianc¸a com o agente poli´tico para pra´tica de atos
de corrupc¸a~o. 6. Ordem concedida.

(TRF-5 - HC: 71466220134050000, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 15/08/2013, Primeira Turma, Data de
Publicac¸a~o: 22/08/2013)

 

Agravo de instrumento. Ac¸a~o civil pú blica. Improbidade administrativa. Parecer emitido pelo Procurador Geral do Munici´pio de Petro´polis opinando
pela celebrac¸a~o de conve^nio entre o Munici´pio de Petro´polis e OCIPS. O´rga~o ministerial que sustenta a ocorre^ncia de dispensa indevida de
licitac¸a~o sob o simulacro de conve^nio. Decisa~o de recebimento da petic¸a~o inicial. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, tendo em
vista a teoria da asserc¸a~o. Petic¸a~o inicial que satisfaz os requisitos previstos no art. 282 do CPC, a afastar a preliminar de ine´pcia da exordial.
Afastadas as prejudiciais de prescric¸a~o da ac¸a~o e da pretensa~o de ressarcimento ao Era´rio. Responsabilidade do advogado pú blico. Inexiste^ncia na
hipo´tese. Parecer que possui natureza de ato enunciativo, e, portanto, incapaz de gerar direitos e obrigac¸o~es. Ause^ncia de fortes indi´cios acerca da
existe^ncia de dolo ou culpa grave que apontem para a pra´tica de ato i´mprobo por parte do agravante. Recurso provido.

(TJ-RJ - AI: 00183666320158190000 RJ 0018366-63.2015.8.19.0000, Relator: DES. WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento:
01/07/2015, DE´CIMA SE´TIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicac¸a~o: 03/07/2015 17:15)

 

O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos realizados no procedimento interno de apurac¸a~o da presente licitac¸a~o para devida ana´lise quanto aos eventos
ocorridos. Assim, excluindo-se os elementos te´cnicos e econo^micos que embasaram o procedimento, e´ realizada a presente ana´lise sobre os elementos ou requisitos estritamente juri
´dicos dos autos.

 

Neste sentido cabe a ressalva técnica que ao gestor público e´ livre a condução da Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de rege^ncia, em
especial, os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. Sem desclassificar a presente pec¸a como opinião técnica quanto a` regularidade legal do procedimento, desvinculadas das
finalidades que os justificam e tendo por base o pro´prio procedimento, incluso as declarações, autorizações, determinações e demais atos nele presentes. Cabendo ao gestor proceder aos
demais atos conforme sua conveniência.

 

PARECER:

 

Empós de uma minudente análise do Estatuto de Licitações, mais precisamente do art. 24, inciso X, verifica-se, em rápidas tintas, que o citado dispositivo legal prevê os
seguintes requisitos/critérios para a utilização dessa hipótese de contratação direta:

 

·      Destinação do imóvel ao atendimento das finalidades precípuas da Administração;

 

·      Existência de motivos (necessidade de instalação e localização) que condicionem a sua escolha, e

 

·      Preço compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

 

Senão vajamos:
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Art. 24. É dispensável a Licitação:

(...)

X -para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;” Grifou-se.    

 

Vê-se que objetivamente existe previsão legal à locação de imóveis por dispensa de licitação, no mesmo sentido é a manifestação do respeitado doutrinador Marçal Justen
Filho(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos,13ª ed.,São Paulo: Dialética, 2009, pg. 310), vejamos:

 

“Quando a Administração necessita de imóvel para destinação peculiar ou com localização determinada, não se torna possível a competição entre
particulares. (...) A aquisição ou locação de imóvel destinado a utilização específica ou em localização determinada acarreta inviabilidade de competição.
Trata-se de hipótese de inexigibilidade de licitação...” (grifamos).

 

Destarte, o tripé de pressupostos acima indicados é de observância cogente (obrigatória), uma vez que derivam da lei, sendo, aliás, autoexplicativos, o que, diga-se de passo,
dispensa quaisquer comentários complementares ou suplementares.

 

 Há duas possibilidades igualmente consentâneas e viáveis para a locação de bens imóveis pelo Poder Público, sendo a primeira mais rara e a segunda mais recorrente na
práxis administrativa: (a) “chamamento público”, ou (b) dispensa de licitação, com arrimo jurídico no art. 24, X, Lei de Licitações.

 

No que tange ao “chamamento público”, de maior (e quase que exclusiva) utilização em nível federal, cuida-se de uma consulta ao mercado imobiliário acerca das ofertas
disponíveis para a locação, sendo que a Administração informa o seu desiderato de realizar a locação em determinado local ou região e determina suas condições, tais como metragem da área
útil, localização, garagens disponíveis etc.

 

Noutro viés, há a “dispensa de licitação”, esta a qual é dispensável, é dizer, o art. 24 do Estatuto indica as hipóteses em que a licitação é juridicamente viável, embora a lei
dispense o administrador de realizá-la.

 

Sem embargo, não é suficiente o respeito apenas à tríade de requisitos previstos no art. 24, X da Lei 8.666/93, conforme demonstrado alhures, mas em obséquio ao
princípio da força normativa da Constituição e da impessoalidade, impõe-se o seguinte:

 

“ao proceder à compra ou à locação de imóvel, o art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, somente quando identificar um imóvel específico cujas
instalações e localização evidenciem que ele é o único que atende o interesse da administração, fato que deverá estar devidamente
demonstrado no respectivo processo administrativo” (Acórdão 444/2008 do TCU) (negritou-se)

 

Nesse toar, eis o magistério de Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, p. 250:

 

“A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse sob a tutela estatal ser satisfeito através de outro imóvel, que não aquele
selecionado... Antes de promover a contratação direta, a Administração deverá comprovar a impossibilidade de satisfação do interesse sob tutela
estatal por outra via e apurar a inexistência de outro imóvel apto a atendê-lo...” (destacou-se)

 

Em bom vernáculo, faz-se necessário que além da observância aos 3 (três) critérios previstos no art. 24, X da Lei de Licitações, deve-se prestar tributo ao princípio da
impessoalidade, ao se exigir que a Administração Pública ateste a inexistência de outro imóvel que atenda ao interesse público, levando-se em conta os motivos (necessidade de instalação e
localização).

 

Para o caso em questão, verifica-se a necessidade de locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, passemos a análise dos
requisitos para a legalidade da locação.

 

Vislumbramos no processo justificativa da contratação, atestado da necessidade de imóvel para satisfação de necessidade administrativa de órgão integrante da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, bem como atestado da sanidade física do imóvel e a salubridade do mesmo para o funcionamento, de forma a atender as necessidades
para o fim a ser contratado.

 

Quanto ao último requisito (compatibilidade do preço com os parâmetros de mercado), a Administração Pública Municipal procedeu com a avaliação prévia do imóvel e do
valor do aluguel, de modo que ficou registrada a compatibilidade do preço com o mercado local.

 

Para a locação direta, é necessário constar no processo a comprovação de não haver outro imóvel similar e disponível. Deve-se também comprovar a impossibilidade de
satisfazer o interesse público de qualquer outra maneira, o que ficou devidamente comprovado.
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Assim os citados requisitos à dispensa de licitação restam satisfeitos no presente caso concreto de locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS.

 

Pelo exposto, manifesta-se pela possibilidade de contratação direta, na presente análise, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no X, art.24, Lei nº 8.666-93,
pois presentes os requisitos/critérios para a utilização dessa hipótese de contratação direta.

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Coelho Neto (MA), 08 de outubro de 2021.

 

 

Raymonyce dos Reis Coelho

OAB/MA 22.953-A

Portaria nº 022/2021

Procuradora-Geral do Município

 

Raymonyce Dos Reis Coelho
Procuradora Geral Do Municipio

Assinado eletronicamente por
Raymonyce Dos Reis Coelho
Em 08/10/2021 às 12:36
Código de validação: ed7a70b8-dd9e-40d7-ade6-bc538bf1ede1
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PARECER JURÍDICO 

 
PROC Nº PR2021.09/CLHO-02720 
PARECER JURÍDICO Nº 0178/2021    
SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CIDADANIA 
ASSUNTO: ANALISE DE REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
 
RELATÓRIO: 
 

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do 
Município de Coelho Neto para análise de Dispensa de Licitação para a locação de imóvel para 
funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. 

 
Este é o breve relatório.  

 
PRELIMINAR DE OPINIÃO  

 
Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução 

da análise técnico jurídica é vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em 
especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da 
OAB. Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do 
profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento 
pela liberdade administrativa do responsável, gestor, ja ́ que este poderá ́ ou não seguir a opinião 
técnica segundo sua conveniência e finalidade.  

 
Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme os entendimentos 

jurisprudenciais que seguem, assim como a desvinculação do profissional à opinião, cabendo ao 
gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. O presente parecer, por essência, é um 
instrumento de opinião não passível de vinculação à decisão da administração pública, assim entende 
a jurisprudência:  

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. 
AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE 
PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSA ̃O DE PARECER 
TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA 
DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do 
parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se 
vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera 
pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, 
a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à 
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consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato 
de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo 
parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer 
vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente 
opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da 
conclusão do parecer ou, então, não decidir. II. No caso de que cuidam os 
autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua 
aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, 
nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa 
eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua 
fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva 
a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de 
causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado 
dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida 
às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não 
cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer 
de natureza meramente opinativa. Mandado de seguranc ̧a deferido.  
(STF - MS: 24631 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de 
Julgamento: 09/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018 
DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-
00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)  
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. 
SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 89, 
CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇA ̃O 
PENAL. CABIMENTO. INEXISTE ̂NCIA D EINDICAC ̧ÃO DO 
DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER 
CONCEDIDA. 1. Não se pode deixar de considerar que sendo o ato do 
parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não se constitui como 
ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de 
fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado. 2. 
Precedente: STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. 
Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno - Publicaça ̃o: DJ 01-02-2008. Neste julgamento, o Relator, Ministro 
JOAQUIM BARBOSA, apresentou o entendimento de que a 
responsabilização do advogado parecerista somente pode ocorrer quando a 
lei estabelece efetivo compartilhamento do poder administrativo de decisão. 
3. Discussão que ganha maior relevo no âmbito do Direito Penal. O tipo 
penal se dirige, em princípio, ao administrador: dispensar, indevidamente a 
licitação ou declará-la inexigível fora dos casos legais (art. 89, caput da Lei 
8.666/93). Cabe verificar de que modo a conduta imputada ao advogado 
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teve relevo para a concretização desse ato de dispensa de licitação, e, na 
situação apresentada, o se verifica é a emissão de um parecer sem qualquer 
fundamentação. 4. O advogado simplesmente não disse nada; ele fez uma 
apreciação da questão e invocou o art. 24, inciso IV, para afirmar que a 
situação de emergência estaria contemplada por ele. Contudo, essa 
refere ̂ncia que ele fez foi uma observação em tese, como se estivesse 
transferindo para o administrador a responsabilidade no sentido de praticar 
ou não aquele ato. 5. Para que se sustente a possibilidade de 
responsabilização penal do advogado subscritor do parecer, outros 
elementos devem ser apresentados na peça acusatória, o que na situação não 
ocorreu. Não há nenhuma indicação na denúncia de que o advogado estava 
em conluio com o Prefeito, e que haveria o dolo do causídico, ao emitir o 
parecer, direcionado à prática de um ilícito penal. Ou seja, não foi 
apresentado qualquer indício de aliança com o agente político para prática 
de atos de corrupc ̧ão. 6. Ordem concedida.  
(TRF-5 - HC: 71466220134050000, Relator: Desembargador Federal 
Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 15/08/2013, Primeira Turma, Data 
de Publicação: 22/08/2013)  
 
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 
Parecer emitido pelo Procurador Geral do Município de Petrópolis 
opinando pela celebração de convênio entre o Município de Petrópolis e 
OCIPS. Órgão ministerial que sustenta a ocorrência de dispensa indevida de 
licitação sob o simulacro de convênio. Decisão de recebimento da petiça ̃o 
inicial. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, tendo em 
vista a teoria da asserção. Petic ̧ão inicial que satisfaz os requisitos previstos 
no art. 282 do CPC, a afastar a preliminar de inépcia da exordial. Afastadas 
as prejudiciais de prescrição da ação e da pretensão de ressarcimento ao 
Erário. Responsabilidade do advogado público. Inexistência na hipótese. 
Parecer que possui natureza de ato enunciativo, e, portanto, incapaz de gerar 
direitos e obrigações. Ausência de fortes indícios acerca da existência de 
dolo ou culpa grave que apontem para a prática de ato ímprobo por parte 
do agravante. Recurso provido.  
(TJ-RJ - AI: 00183666320158190000 RJ 0018366-63.2015.8.19.0000, 
Relator: DES. WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de 
Julgamento: 01/07/2015, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de 
Publicação: 03/07/2015 17:15)  

 
O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos realizados no procedimento 

interno de apuração da presente licitação para devida análise quanto aos eventos ocorridos. Assim, 
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excluindo-se os elementos técnicos e econômicos que embasaram o procedimento, é realizada a 
presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos autos.  

 
Neste sentido cabe a ressalva técnica que ao gestor público é livre a condução da 

Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de regência, em especial, 
os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. Sem desclassificar a presente peça como 
opinião técnica quanto à regularidade legal do procedimento, desvinculadas das finalidades que os 
justificam e tendo por base o próprio procedimento, incluso as declarações, autorizações, 
determinações e demais atos nele presentes. Cabendo ao gestor proceder aos demais atos conforme 
sua conveniência.  
 
PARECER: 

 
Empós de uma minudente análise do Estatuto de Licitações, mais precisamente do art. 

24, inciso X, verifica-se, em rápidas tintas, que o citado dispositivo legal prevê os seguintes 
requisitos/critérios para a utilização dessa hipótese de contratação direta: 

 
• Destinação do imóvel ao atendimento das finalidades precípuas da 

Administração; 
 
• Existência de motivos (necessidade de instalação e localização) que 

condicionem a sua escolha, e 
 

• Preço compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 
 
Senão vajamos: 

 
Art. 24. É dispensável a Licitação:  
(...)  
X -para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o 
preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia;” Grifou-se.     

 
Vê-se que objetivamente existe previsão legal à locação de imóveis por dispensa de 

licitação, no mesmo sentido é a manifestação do respeitado doutrinador Marçal Justen 
Filho(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos,13ª ed.,São Paulo: Dialética, 
2009, pg. 310), vejamos: 

 
“Quando a Administração necessita de imóvel para destinação peculiar ou 
com localização determinada, não se torna possível a competição entre 
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particulares. (...) A aquisição ou locação de imóvel destinado a utilização 
específica ou em localização determinada acarreta inviabilidade de 
competição. Trata-se de hipótese de inexigibilidade de licitação...” 
(grifamos). 

 
Destarte, o tripé de pressupostos acima indicados é de observância cogente (obrigatória), 

uma vez que derivam da lei, sendo, aliás, autoexplicativos, o que, diga-se de passo, dispensa quaisquer 
comentários complementares ou suplementares. 

 
 Há duas possibilidades igualmente consentâneas e viáveis para a locação de bens 

imóveis pelo Poder Público, sendo a primeira mais rara e a segunda mais recorrente na práxis 
administrativa: (a) “chamamento público”, ou (b) dispensa de licitação, com arrimo jurídico 
no art. 24, X, Lei de Licitações. 

 
No que tange ao “chamamento público”, de maior (e quase que exclusiva) utilização em 

nível federal, cuida-se de uma consulta ao mercado imobiliário acerca das ofertas disponíveis para a 
locação, sendo que a Administração informa o seu desiderato de realizar a locação em determinado 
local ou região e determina suas condições, tais como metragem da área útil, localização, garagens 
disponíveis etc. 

 
Noutro viés, há a “dispensa de licitação”, esta a qual é dispensável, é dizer, o art. 24 do 

Estatuto indica as hipóteses em que a licitação é juridicamente viável, embora a lei dispense o 
administrador de realizá-la. 

 
Sem embargo, não é suficiente o respeito apenas à tríade de requisitos previstos no art. 

24, X da Lei 8.666/93, conforme demonstrado alhures, mas em obséquio ao princípio da força 
normativa da Constituição e da impessoalidade, impõe-se o seguinte: 

 
“ao proceder à compra ou à locação de imóvel, o art. 24, inciso X, da 
Lei 8.666/93, somente quando identificar um imóvel específico cujas 
instalações e localização evidenciem que ele é o único que atende 
o interesse da administração, fato que deverá estar devidamente 
demonstrado no respectivo processo administrativo” (Acórdão 
444/2008 do TCU) (negritou-se) 

 
Nesse toar, eis o magistério de Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 11ª Edição, p. 250: 
 

“A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse sob a tutela estatal 
ser satisfeito através de outro imóvel, que não aquele selecionado... Antes de 
promover a contratação direta, a Administração deverá comprovar a 
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Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro - Fone: (098) 3473-1559 - CNPJ: 05.281.738/0001-98 
CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

impossibilidade de satisfação do interesse sob tutela estatal por outra via e apurar 
a inexistência de outro imóvel apto a atendê-lo...” (destacou-se) 

 
Em bom vernáculo, faz-se necessário que além da observância aos 3 (três) critérios 

previstos no art. 24, X da Lei de Licitações, deve-se prestar tributo ao princípio da impessoalidade, 
ao se exigir que a Administração Pública ateste a inexistência de outro imóvel que atenda ao interesse 
público, levando-se em conta os motivos (necessidade de instalação e localização). 

 
Para o caso em questão, verifica-se a necessidade de locação de imóvel para 

funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, passemos a análise dos 
requisitos para a legalidade da locação. 

 
Vislumbramos no processo justificativa da contratação, atestado da necessidade de 

imóvel para satisfação de necessidade administrativa de órgão integrante da estrutura administrativa 
da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, bem como atestado da sanidade física do imóvel e a 
salubridade do mesmo para o funcionamento, de forma a atender as necessidades para o fim a ser 
contratado. 

 
Quanto ao último requisito (compatibilidade do preço com os parâmetros de mercado), 

a Administração Pública Municipal procedeu com a avaliação prévia do imóvel e do valor do aluguel, 
de modo que ficou registrada a compatibilidade do preço com o mercado local. 

 
Para a locação direta, é necessário constar no processo a comprovação de não haver 

outro imóvel similar e disponível. Deve-se também comprovar a impossibilidade de satisfazer o 
interesse público de qualquer outra maneira, o que ficou devidamente comprovado. 

 
Assim os citados requisitos à dispensa de licitação restam satisfeitos no presente caso 

concreto de locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – 
CRAS. 

 
Pelo exposto, manifesta-se pela possibilidade de contratação direta, na presente análise, 

por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no X, art.24, Lei nº 8.666-93, pois presentes 
os requisitos/critérios para a utilização dessa hipótese de contratação direta. 

 
É o parecer, salvo melhor juízo.  

Coelho Neto (MA), 08 de outubro de 2021. 
 
 

Raymonyce dos Reis Coelho 
OAB/MA 22.953-A 
Portaria nº 022/2021 

Procuradora-Geral do Município 
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-17828

Data de abertura:
08/10/2021 12:36:42

Data de transação:
09/10/2021 08:57:41

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do emitente:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Nome do responsável:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
18/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
08/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Administrador do Sistema, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

continuidade na demanda.

Assinado eletronicamente por
Administrador do Sistema
Em 13/10/2021 às 17:39
Código de validação: c1b6540a-c0a5-4f7b-9cab-696fa2450758

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-17828

Data de abertura:
13/10/2021 17:39:52

Data de transação:
13/10/2021 17:39:52

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Administrador do Sistema

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do responsável:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Prazo:
2 Dias (Úteis)

Prazo final:
15/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
15/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
 

PARECER JURÍDICO

 

PROC Nº PR2021.09/CLHO-02720

PARECER JURÍDICO Nº 0178/2021   

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ASSUNTO: ANALISE DE REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA

 

RELATÓRIO:

 

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Coelho Neto para análise de Dispensa de Licitação para a locação de
imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.

 

Este e´ o breve relatório.

 

PRELIMINAR DE OPINIA~O

 

Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer e´ de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica e´ vinculada a` atividade prevista legalmente da função da
advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. Nesta forma, para confecção do presente instrumento, e´ de ser
observada a isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor, ja´ que este
poderá´ ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade.

 

Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme os entendimentos jurisprudenciais que seguem, assim como a desvinculação do profissional a` opinião, cabendo
ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. O presente parecer, por essência, e´ um instrumento de opinião não passível de vinculação a` decisão da administração pública,
assim entende a jurisprudência:

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE
AUTARQUIA POR EMISSA~O DE PARECER TE´CNICO-JURI´DICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇ A DEFERIDA. I. Repercussões da
natureza juri´dico-administrativa do parecer juri´dico: (i) quando a consulta e´ facultativa, a autoridade na~o se vincula ao parecer proferido, sendo que seu
poder de decisa~o na~o se altera pela manifestac¸a~o do o´rga~o consultivo; (ii) quando a consulta e´ obrigato´ria, a autoridade administrativa se vincula a
emitir o ato tal como submetido a` consultoria, com parecer favora´vel ou contra´rio, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada a`
consultoria, devera´ submete -̂lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigac¸a~o de decidir a` luz de parecer vinculante, essa manifestac¸a~o de
teor juri´dica deixa de ser meramente opinativa e o administrador na~o podera´ decidir sena~o nos termos da conclusa~o do parecer ou, enta~o, na~o

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-17885

Data de abertura:
13/10/2021 17:39:52

Data de transação:
13/10/2021 17:39:52

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do emitente:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Nome do responsável:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
2 Dias (Úteis)

Prazo final:
15/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
15/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta
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decidir. II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante na~o tinha cara´ter vinculante. Sua aprovac¸a~o pelo superior hiera´rquico
na~o desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao era´rio, mas apenas
incorpora sua fundamentac¸a~o ao ato. III. Controle externo: E´ li´cito concluir que e´ abusiva a responsabilizac¸a~o do parecerista a` luz de uma alargada
relac¸a~o de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao era´rio. Salvo demonstrac¸a~o de culpa ou erro grosseiro,
submetida a`s insta^ncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais pro´prias, na~o cabe a responsabilizac¸a~o do advogado pú blico pelo conteú do de
seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de seguranc¸a deferido.

(STF - MS: 24631 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 09/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicac¸a~o: DJe-018 DIVULG
31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO LICITATO´RIO. ART. 89, CAPUT, DA
LEI 8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇ A~O PENAL. CABIMENTO. INEXISTE^NCIA D EINDICAÇ A~O DO DOLO NA CONDUTA
DO CAUSI´DICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Na~o se pode deixar de considerar que sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a
manifestac¸a~o juri´dica na~o se constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de fundamentac¸a~o de um ato
administrativo posteriormente praticado. 2. Precedente: STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento:
09/08/2007 - O´rga~o Julgador: Tribunal Pleno - Publicac¸a~o: DJ 01-02-2008. Neste julgamento, o Relator, Ministro JOAQUIM BARBOSA, apresentou o
entendimento de que a responsabilizac¸a~o do advogado parecerista somente pode ocorrer quando a lei estabelece efetivo compartilhamento do poder
administrativo de decisa~o. 3. Discussa~o que ganha maior relevo no a^mbito do Direito Penal. O tipo penal se dirige, em princi´pio, ao administrador:
dispensar, indevidamente a licitac¸a~o ou declara´-la inexigi´vel fora dos casos legais (art. 89, caput da Lei 8.666/93). Cabe verificar de que modo a conduta
imputada ao advogado teve relevo para a concretizac¸a~o desse ato de dispensa de licitac¸a~o, e, na situac¸a~o apresentada, o se verifica e´ a emissa~o de
um parecer sem qualquer fundamentac¸a~o. 4. O advogado simplesmente na~o disse nada; ele fez uma apreciac¸a~o da questa~o e invocou o art. 24, inciso
IV, para afirmar que a situac¸a~o de emerge^ncia estaria contemplada por ele. Contudo, essa refere^ncia que ele fez foi uma observac¸a~o em tese, como se
estivesse transferindo para o administrador a responsabilidade no sentido de praticar ou na~o aquele ato. 5. Para que se sustente a possibilidade de
responsabilizac¸a~o penal do advogado subscritor do parecer, outros elementos devem ser apresentados na pec¸a acusato´ria, o que na situac¸a~o na~o
ocorreu. Na~o ha´ nenhuma indicac¸a~o na denú ncia de que o advogado estava em conluio com o Prefeito, e que haveria o dolo do causi´dico, ao emitir o
parecer, direcionado a` pra´tica de um ili´cito penal. Ou seja, na~o foi apresentado qualquer indi´cio de alianc¸a com o agente poli´tico para pra´tica de atos
de corrupc¸a~o. 6. Ordem concedida.

(TRF-5 - HC: 71466220134050000, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 15/08/2013, Primeira Turma, Data de
Publicac¸a~o: 22/08/2013)

 

Agravo de instrumento. Ac¸a~o civil pú blica. Improbidade administrativa. Parecer emitido pelo Procurador Geral do Munici´pio de Petro´polis opinando
pela celebrac¸a~o de conve^nio entre o Munici´pio de Petro´polis e OCIPS. O´rga~o ministerial que sustenta a ocorre^ncia de dispensa indevida de
licitac¸a~o sob o simulacro de conve^nio. Decisa~o de recebimento da petic¸a~o inicial. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, tendo em
vista a teoria da asserc¸a~o. Petic¸a~o inicial que satisfaz os requisitos previstos no art. 282 do CPC, a afastar a preliminar de ine´pcia da exordial.
Afastadas as prejudiciais de prescric¸a~o da ac¸a~o e da pretensa~o de ressarcimento ao Era´rio. Responsabilidade do advogado pú blico. Inexiste^ncia na
hipo´tese. Parecer que possui natureza de ato enunciativo, e, portanto, incapaz de gerar direitos e obrigac¸o~es. Ause^ncia de fortes indi´cios acerca da
existe^ncia de dolo ou culpa grave que apontem para a pra´tica de ato i´mprobo por parte do agravante. Recurso provido.

(TJ-RJ - AI: 00183666320158190000 RJ 0018366-63.2015.8.19.0000, Relator: DES. WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento:
01/07/2015, DE´CIMA SE´TIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicac¸a~o: 03/07/2015 17:15)

 

O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos realizados no procedimento interno de apurac¸a~o da presente licitac¸a~o para devida ana´lise quanto aos eventos
ocorridos. Assim, excluindo-se os elementos te´cnicos e econo^micos que embasaram o procedimento, e´ realizada a presente ana´lise sobre os elementos ou requisitos estritamente juri
´dicos dos autos.

 

Neste sentido cabe a ressalva técnica que ao gestor público e´ livre a condução da Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de rege^ncia, em
especial, os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. Sem desclassificar a presente pec¸a como opinião técnica quanto a` regularidade legal do procedimento, desvinculadas das
finalidades que os justificam e tendo por base o pro´prio procedimento, incluso as declarações, autorizações, determinações e demais atos nele presentes. Cabendo ao gestor proceder aos
demais atos conforme sua conveniência.

 

PARECER:

 

Empós de uma minudente análise do Estatuto de Licitações, mais precisamente do art. 24, inciso X, verifica-se, em rápidas tintas, que o citado dispositivo legal prevê os
seguintes requisitos/critérios para a utilização dessa hipótese de contratação direta:

 

·      Destinação do imóvel ao atendimento das finalidades precípuas da Administração;

 

·      Existência de motivos (necessidade de instalação e localização) que condicionem a sua escolha, e

 

·      Preço compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

 

Senão vajamos:
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Art. 24. É dispensável a Licitação:

(...)

X -para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;” Grifou-se.    

 

Vê-se que objetivamente existe previsão legal à locação de imóveis por dispensa de licitação, no mesmo sentido é a manifestação do respeitado doutrinador Marçal Justen
Filho(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos,13ª ed.,São Paulo: Dialética, 2009, pg. 310), vejamos:

 

“Quando a Administração necessita de imóvel para destinação peculiar ou com localização determinada, não se torna possível a competição entre
particulares. (...) A aquisição ou locação de imóvel destinado a utilização específica ou em localização determinada acarreta inviabilidade de competição.
Trata-se de hipótese de inexigibilidade de licitação...” (grifamos).

 

Destarte, o tripé de pressupostos acima indicados é de observância cogente (obrigatória), uma vez que derivam da lei, sendo, aliás, autoexplicativos, o que, diga-se de passo,
dispensa quaisquer comentários complementares ou suplementares.

 

 Há duas possibilidades igualmente consentâneas e viáveis para a locação de bens imóveis pelo Poder Público, sendo a primeira mais rara e a segunda mais recorrente na
práxis administrativa: (a) “chamamento público”, ou (b) dispensa de licitação, com arrimo jurídico no art. 24, X, Lei de Licitações.

 

No que tange ao “chamamento público”, de maior (e quase que exclusiva) utilização em nível federal, cuida-se de uma consulta ao mercado imobiliário acerca das ofertas
disponíveis para a locação, sendo que a Administração informa o seu desiderato de realizar a locação em determinado local ou região e determina suas condições, tais como metragem da área
útil, localização, garagens disponíveis etc.

 

Noutro viés, há a “dispensa de licitação”, esta a qual é dispensável, é dizer, o art. 24 do Estatuto indica as hipóteses em que a licitação é juridicamente viável, embora a lei
dispense o administrador de realizá-la.

 

Sem embargo, não é suficiente o respeito apenas à tríade de requisitos previstos no art. 24, X da Lei 8.666/93, conforme demonstrado alhures, mas em obséquio ao
princípio da força normativa da Constituição e da impessoalidade, impõe-se o seguinte:

 

“ao proceder à compra ou à locação de imóvel, o art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, somente quando identificar um imóvel específico cujas
instalações e localização evidenciem que ele é o único que atende o interesse da administração, fato que deverá estar devidamente
demonstrado no respectivo processo administrativo” (Acórdão 444/2008 do TCU) (negritou-se)

 

Nesse toar, eis o magistério de Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, p. 250:

 

“A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse sob a tutela estatal ser satisfeito através de outro imóvel, que não aquele
selecionado... Antes de promover a contratação direta, a Administração deverá comprovar a impossibilidade de satisfação do interesse sob tutela
estatal por outra via e apurar a inexistência de outro imóvel apto a atendê-lo...” (destacou-se)

 

Em bom vernáculo, faz-se necessário que além da observância aos 3 (três) critérios previstos no art. 24, X da Lei de Licitações, deve-se prestar tributo ao princípio da
impessoalidade, ao se exigir que a Administração Pública ateste a inexistência de outro imóvel que atenda ao interesse público, levando-se em conta os motivos (necessidade de instalação e
localização).

 

Para o caso em questão, verifica-se a necessidade de locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, passemos a análise dos
requisitos para a legalidade da locação.

 

Vislumbramos no processo justificativa da contratação, atestado da necessidade de imóvel para satisfação de necessidade administrativa de órgão integrante da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, bem como atestado da sanidade física do imóvel e a salubridade do mesmo para o funcionamento, de forma a atender as necessidades
para o fim a ser contratado.

 

Quanto ao último requisito (compatibilidade do preço com os parâmetros de mercado), a Administração Pública Municipal procedeu com a avaliação prévia do imóvel e do
valor do aluguel, de modo que ficou registrada a compatibilidade do preço com o mercado local.

 

Para a locação direta, é necessário constar no processo a comprovação de não haver outro imóvel similar e disponível. Deve-se também comprovar a impossibilidade de
satisfazer o interesse público de qualquer outra maneira, o que ficou devidamente comprovado.
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Assim os citados requisitos à dispensa de licitação restam satisfeitos no presente caso concreto de locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS.

 

Pelo exposto, manifesta-se pela possibilidade de contratação direta, na presente análise, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no X, art.24, Lei nº 8.666-93,
pois presentes os requisitos/critérios para a utilização dessa hipótese de contratação direta.

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Coelho Neto (MA), 08 de outubro de 2021.

 

 

Raymonyce dos Reis Coelho

OAB/MA 22.953-A

Portaria nº 022/2021

Procuradora-Geral do Município

 

Raymonyce Dos Reis Coelho
Procuradora Geral Do Municipio

Assinado eletronicamente por
Raymonyce Dos Reis Coelho
Em 08/10/2021 às 12:36
Código de validação: ed7a70b8-dd9e-40d7-ade6-bc538bf1ede1
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Informações gerais

Despacho
Segue os autos a auditoria.

Hortência Batista Vasconcelos 
Controladora Geral

Assinado eletronicamente por
Hortência Batista Vasconcelos 
Em 14/10/2021 às 12:23
Código de validação: 5cc5ffb2-8c16-4784-9155-cdf4917addf1

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-17918

Data de abertura:
14/10/2021 12:23:24

Data de transação:
14/10/2021 12:23:24

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Hortência Batista Vasconcelos

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Letícia dos Reis Araujo

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
21/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
19/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
.

Letícia dos Reis Araujo
Controladora Municipal

Assinado eletronicamente por
Letícia dos Reis Araujo
Em 18/10/2021 às 16:56
Código de validação: 2a0ab991-97c5-4323-8f05-c8f1f55d85c1

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18021

Data de abertura:
18/10/2021 16:56:00

Data de transação:
18/10/2021 16:56:00

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Letícia dos Reis Araujo

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Luzia dos Santos Lima

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
25/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
18/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18021

Data de abertura:
18/10/2021 16:56:00

Data de transação:
19/10/2021 22:57:35

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Letícia dos Reis Araujo

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Luzia dos Santos Lima

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
25/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
18/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Administrador do Sistema, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

Desbloqueio para tramitação.

Assinado eletronicamente por
Administrador do Sistema
Em 20/10/2021 às 11:34
Código de validação: 6a020828-2640-4765-9cbe-9ebd0cf4893a

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18021

Data de abertura:
20/10/2021 11:34:12

Data de transação:
20/10/2021 11:34:12

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Administrador do Sistema

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Letícia dos Reis Araujo

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
0 Dias (Úteis)

Prazo final:
20/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
Não se aplica

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
.

Letícia dos Reis Araujo
Controladora Municipal

Assinado eletronicamente por
Letícia dos Reis Araujo
Em 18/10/2021 às 16:56
Código de validação: 2a0ab991-97c5-4323-8f05-c8f1f55d85c1

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18125

Data de abertura:
20/10/2021 11:34:13

Data de transação:
20/10/2021 11:34:13

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Letícia dos Reis Araujo

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Luzia dos Santos Lima

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
0 Dias (Úteis)

Prazo final:
20/10/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
Não se aplica

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Para análise.

Luzia dos Santos Lima
SubControladora Geral do Município

Assinado eletronicamente por
Luzia dos Santos Lima
Em 20/10/2021 às 15:17
Código de validação: de34cea5-ae41-476a-be03-5061752bcdc6

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18138

Data de abertura:
20/10/2021 15:17:02

Data de transação:
20/10/2021 15:17:02

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Luzia dos Santos Lima

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Luzia dos Santos Lima

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
8 Dias (Úteis)

Prazo final:
01/11/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
26/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
No essencial, o processo se encontra regularmente instruído com definição do objeto, bem como da pertinente dotação orçamentária, além de
parecer jurídico expressando manifestação quanto à regularidade.

Contudo, consta Certidão Municipal vencida, onde a mesma deve ser atualizada.

Após isso, regularizada a pendencia, providenciar o Termo de Ratificação e dê-se continuidade ao mesmo. 
 

Luzia dos Santos Lima
SubControladora Geral do Município

Assinado eletronicamente por
Luzia dos Santos Lima
Em 21/10/2021 às 16:56
Código de validação: 8b866d0c-4e04-42c0-9c81-c8067f1bffae

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18206

Data de abertura:
21/10/2021 16:56:38

Data de transação:
21/10/2021 16:56:38

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Luzia dos Santos Lima

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Danniele Almeida Marques

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
8 Dias (Úteis)

Prazo final:
02/11/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
27/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho

Danniele Almeida Marques

Assinado eletronicamente por
Danniele Almeida Marques
Em 22/10/2021 às 16:45
Código de validação: e5eb0b82-e116-4992-9e4e-9b30597d3abb

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18252

Data de abertura:
22/10/2021 16:45:24

Data de transação:
22/10/2021 16:45:24

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Danniele Almeida Marques

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
05/11/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
04/11/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Segue regularidade fiscal municipal, conforme solicitado.

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 25/10/2021 às 16:13
Código de validação: 65cc2a37-5941-4850-89e0-16f80300a715

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18290

Data de abertura:
25/10/2021 16:13:09

Data de transação:
25/10/2021 16:13:09

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
01/11/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
29/10/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
                                                                                                                       
                        RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 004/2021-SEMASC, fundamentada no art. 24, inciso X da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e
suas atualizações posteriores, nos elementos constantes do Processo Administrativo nº PR2021.09/CLHO-02720, para a contratação de
CARLOS MARION VIEIRA MACHADO, inscrita no CPF sob o nº 815.112.643-49, referente a Locação de imóvel para funcionamento do
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Fortalecendo Família, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania do Município de Coelho Neto – MA, no valor global de R$ 46.200,00 (Quarenta e seis mil e duzentos reais).

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 25/10/2021 às 16:19
Código de validação: cc325887-21ac-479e-839a-0860f9b37bbd

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18291

Data de abertura:
25/10/2021 16:19:38

Data de transação:
25/10/2021 16:19:38

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
30 Dias (Úteis)

Prazo final:
06/12/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
03/12/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Segue publicação da Ratificação

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Secretaria de Assistência Social

Assinado eletronicamente por
Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
Em 27/10/2021 às 10:03
Código de validação: 970a756d-7419-4cc1-8c3c-86300c0c1951

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-18348

Data de abertura:
27/10/2021 10:03:22

Data de transação:
27/10/2021 10:03:22

Situação:
Tramitado 

Assunto:
locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Nome do emitente:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Nome do responsável:
Sônia Maria Silva Carvalho
Santos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania -
SEMASC

Prazo:
30 Dias (Úteis)

Prazo final:
08/12/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
07/12/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Página 1 Diário Oficial Eletrónico Edição n° 624/2021 Publicação: 25/10/2021

Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, Praça Getúlio Vargas, S/N , Centro, Prefeito Bruno José Almeida e Silva
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://coelhoneto.agenciaplus.com.br/diariooficial/66

Edição no n°624/2021

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Criado pela Lei N° 709/2018 | Edição n° 624/2021 Coelho Neto - MA, 25/10/2021

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Coelho Neto -
MA. Criado pela Lei N° 709/2018 |,
exclusivamente na forma eletrônica, é uma
publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de
Coelho Neto poderão ser consultadas através
da internet, por meio do seguinte endereço:
http://transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/aces
soInformacao/diario/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
http://transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/aces
soInformacao/diario/diario. As consultas,
pesquisas e download são de acesso gratuito e
independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito Bruno
José Almeida e Silva
Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N , Centro
Telefone: (98) 3473-1121 e-mail:
ti@coelhoneto.ma.gov.br
Site: https://www.coelhoneto.ma.gov.br

Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO
NETO/MA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA  DE  PREÇOS  Nº  008/2021.  A  Prefeitura
Municipal  de  Coelho  Neto,  Estado  do  Maranhão,
torna pública,  para conhecimento dos  interessados
que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, licitação na modalidade
TOMADA  DE  PREÇOS,  do  tipo  menor  preço,
Empreitada Por Preço Global, para a Contratação de
empresa para prestação de serviços de Engenharia

para  Adequação  das  Unidades  Básicas  de  Saúde
(Antônio  Nonato  Sampaio,  Bom  Fim,  Daniel
Guanabara,  Joao  Paulo  II,  Monte  Alegre,  Quiabos,
Santa Maria, Santo Antônio, São Francisco, São Judas
Tadeu) para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Coelho Neto – MA, no dia 11
de Novembro de 2021, às 10h00min (horário local),
sendo  presidida  pelo  Presidente  da  Comissão
 Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal,
na  sala  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,
situada na Praça Getúlio Vargas, SN, Centro, Coelho
Neto  -  MA.  Valor  estimado  da  licitação:  R$
1.887.639,40 (Um milhão oitocentos e oitenta e sete
mil  seiscentos  e  trinta  e  nove  reais  e  quarenta
centavos).  O  edital  e  seus  anexos  encontram-se
disponíveis no Portal da Transparência no endereço:
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acess
oInformacao/licitacao/tce,  e  no  site  SACOP  no
e n d e r e ç o :
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zu
l.  Esclarecimentos  adicionais  através  do  e-mail:
cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto – MA, 20
de Outubro de 2021.  Josely  Maria Silva Almeida -
Secretária Municipal de Saúde.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO  ELETRONICO  048/2021.  A  Prefeitura
Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, por
meio do Fundo Municipal  de Saúde torna público,
para  conhecimento  dos  interessados  que  fará
realizar,  sob  a  égide  da  Lei  n.º  10.520/02  e
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão  Eletrônico,  do  tipo  menor  preço,  para
Contratação de empresa especializada para aquisição
de  equipamentos  e  materiais  permanentes  para
atenção especializada destinados  ao  enfrentamento
da  pandemia  da  covid-19  para  atender  as

Anexo do protocolo PT2021.01/CLHO-18348
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Página 2 Diário Oficial Eletrónico Edição n° 624/2021 Publicação: 25/10/2021

Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, Praça Getúlio Vargas, S/N , Centro, Prefeito Bruno José Almeida e Silva
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://coelhoneto.agenciaplus.com.br/diariooficial/66

Edição no n°624/2021

necessidades da Secretaria Municipal  de Saúde do
município de Coelho Neto – MA, por meio de registro
de preços, no dia 12 de Novembro de 2021 às 10:00
horas  (horário  de  Brasília),  através  do  uso  de
recursos  da  tecnologia  da  informação,  site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br,  sendo
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na
pagina  web  do  Portal  de  Compras  Públicas  –
e n d e r e ç o
https://www.portaldecompraspublicas.com.br  no
P o r t a l  d a  T r a n s p a r ê n c i a  n o  e n d e r e ç o :
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acess
oInformacao/licitacao/tce,  e  no  site  SACOP  no
e n d e r e ç o :
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zu
l. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de
Compras. Coelho Neto - MA, 20 de Outubro de 2021.
Josely Maria Silva Almeida – Secretaria Municipal de
Saúde.

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 317/2021

Extrato  do  Contrato  Nº  317/2021  da  Dispensa  Nº
004/2021-SEMASC.  Locatário:  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  ASSISTENCIA  SOCIAL  E
C I D A D A N I A ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  o  n º
13.741.639/0001-70,  Representante  do  Locatário:
Sônia  Maria  Silva  Carvalho  Santos,  CPF  Nº
007.323.913-50. Locador: CARLOS MARION VIEIRA
MACHADO, inscrita no CPF sob o nº 815.112.643-49.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores.  OBJETO: Locação de imóvel
para  funcionamento  do  Centro  de  Referência  da
Assistência Social – CRAS Fortalecendo Família, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência  Social  e  Cidadania  do  Município  de
Coelho Neto – MA. Data da Assinatura: 25 de outubro
de 2021. Prazo de vigência: 12 meses. Elemento de
Despesa:  3.3.90.36.00  Outros  serv.  de  terceiros
pessoa física. Valor Global de R$ 46.200,00 (Quarenta
e  seis  mil  e  duzentos  reais).  Coelho  Neto  (MA).
PUBLIQUE-SE

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO

   
        RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 004/2021-
SEMASC, fundamentada no art. 24, inciso X da Lei
n.º  8.666  de  21.06.93,  e  suas  atualizações

posteriores,  nos  elementos  constantes  do  Processo
Administrativo  nº  PR2021.09/CLHO-02720,  para  a
contratação  de  CARLOS  MARION  VIEIRA
MACHADO, inscrita no CPF sob o nº 815.112.643-49,
referente a Locação de imóvel para funcionamento do
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS
Fortalecendo Família, para atender as necessidades
da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e
Cidadania do Município  de Coelho Neto –  MA,  no
valor global de R$ 46.200,00 (Quarenta e seis mil e
duzentos reais). Sônia Maria Silva Carvalho Santos -
Secretária  Municipal  de  Assistência  Social  e
Cidadania.
 

 

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6
f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde
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Edição no n°624/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
BRUNO JOSÉ ALMEIDA E SILVA
Prefeito Municipal

ANTONIO LUSTOSA DE MELO
Vice-Prefeito Municipal

JOSELY MARIA SILVA ALMEIDA
Secretaria de Saúde

ANTONIO FRANCISCO LOPES
Secretaria de Educação

MARCIO ANTONIO ALMEIDA LOBO
Secretaria de Obras e Infraestrutura

MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA
Secretaria de Meio Ambiente

ICARO MATHEUS GUERRA DE SOUZA
Secretaria de Juventude

LUCILENE BASTOS AGUIAR COSTA
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo

BENEDITO GOMES DE SOUSA FILHO
Secretaria de Esportes e Lazer

FRANCISCA DAS CHAGAS MACHADO SANTOS
Secretaria de Cultura

SAMUEL JONATHAN DE LIMA BASTOS
Secretaria de Comunicação

SÔNIA MARIA SILVA CARVALHO SANTOS
Secretaria de Assistência Social e Cidadania

FÁBIO MACHADO DE SOUSA FILHO
Secretaria de Agricultura

DOMINGOS DIAS DA SLVA
Secretaria Administração

MARIA DAS GRAÇAS SOUZA MOURA FILHA
Chefe da Casa Civil

RAYMONYCE DOS REIS COELHO
Procuradoria Geral
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Ouvidoria

HINO DE COELHO NETO
LETRA: José Sampaio de Oliveira
MELODIA: por J. Carlos Gomes

Coelho Neto terra querida
Grande é a tua localização
À margem esquerda do Rio Parnaíba
Com beira leste do Maranhão

No teu seio de imenso progresso
A indústria brotou de repente
Coelho Neto, teu nome reflete
A potência que tem nossa gente

Recebes, cidade querida
De nossa vida todo ideal
Por tua gente serás protegida
Com civismo, paz e moral!

És tão simples por tua modéstia
Tão grande são tuas tradições
E teu povo fraterno e honesto
Alegria tem em seus corações

Os teus lindos campos molhados
Florescem sobre esse Céu escuro
E a somente dos antepassados
Seja fruto do nosso futuro

Recebes, cidade querida
De nossa vida todo ideal
Por tua gente será protegida
com civismo, paz e moral.
Coelho Neto terra querida
Grande é a tua localização
À margem esquerda do Rio Parnaíba
Com beira leste do Maranhão

No teu seio de imenso progresso
A indústria brotou de repente
Coelho Neto, teu nome reflete
A potência que tem nossa gente

Recebes, cidade querida
De nossa vida todo ideal
Por tua gente serás protegida
Com civismo, paz e moral!
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