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JUSTIFICATIVA DO PREÇO DO IMÓVEL. 

 
Do: Presidente da Câmara Municipal de Santarém  
 
A: Comissão Permanente De Licitação 
 
 

De conformidade com o contido no inciso X do art. 24 da Lei nº 8.666/93, e 

tendo em vista a necessidade desta Locação, visando ser elaborado nos termos legais 

o referido processo de Dispensa de Licitação, ressaltando que o imóvel em questão, 

localizado na Travessa Agripina de Matos s/nº, bairro Esperança, no Município de 

Santarém, Estado do Pará, foi avaliado pelo corretor Sandro Donizete Siqueira, onde 

foi executada perícia objetivando estabelecer o preço de mercado para locação. Esta 

vistoria ocorreu no dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, relatando 

que o imóvel é edificado com galpão comercial térreo, com construção nova, de 

conformação retangular. O terreno possui área total aproximada de 408,00 metros 

quadrados, com área construída total de 314,50 metros quadrados, contendo os 

seguintes cômodos: Galpão coberto, amplo, contendo 01 (um) banheiro, e com os 

seguintes acabamentos: piso em cimento polido, rebocado, selado, com cobertura em 

estrutura metálica e telhas galvanizadas, com 02 (duas) portas de rolo eletrônicas (na 

frente e fundos). 

Constatou-se então, que se trata de uma construção em boas condições de 

uso no que se refere ao aspecto físico dos elementos construtivos, não havendo 

nenhum risco aparente quanto à sua estabilidade, concluiu-se que o imóvel objeto da 

vistoria oferece condições para receber a documentação. 

Desta forma, diante das peculiaridades e obrigações a serem observadas, 

torna-se dispensável a licitação, conforme dispõe o art. 24, X, Lei n.º 8.666/1993, “É 

dispensável a licitação: [...] X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao 

atendimento das finalidades precípuas da administração da CMS, cujas necessidades 

de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 

compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”. 

Destacamos ainda, que se trata de uma construção em boas condições de uso 

no que se refere ao aspecto físico dos elementos construtivos, não havendo nenhum 
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risco aparente quanto à sua estabilidade, onde preço pactuado é aceito por ambas as 

partes, por se encontrar dentro do valor de mercado, com o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) mensais, neste processo administrativo de dispensa de licitação, sendo 

inferior ao valor avaliado, valor de mercado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), havendo 

assim, vantagem para a Administração, conforme se destaca: 

Que se chegou ao preço médio da seguinte forma: 

IMÓVEL A IMÓVEL B IMÓVEL C LAUDO 

 

PREÇO 

MÉDIO 

R$ 2.000,00 R$ 6.100,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 3.900,00 

  

 Imóvel A - contrato administrativo nº 014/2018-SEMED, onde possui como 

objeto a locação de um imóvel, no bairro Carazal, composto de escritório 

administrativo, 3 (três) banheiros internos, copa e um depósito para o mobiliário 

escolar, com o valor mensal de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), ou seja, imóvel 

equivalente com o pretendido e no mesmo valor. 

 Imóvel B - contrato administrativo nº 004/2019-SEMGOF, onde possui como 

objeto a locação de um imóvel não residencial, às proximidades da Câmara 

Municipal com o valor mensal de R$ 6.100,00 (Seis mil e cem reais), ou seja, 

imóvel com valor bem superior ao pretendido. 

 Imóvel C - Proposta para a locação de um imóvel no Bairro de aparecida no 

valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). Porém, no comprovante do 

CNPJ em nome de GOMES DA SILVA & CIA LTDA – EPP, não consta em sua 

atividade principal ou secundária, o objeto pretendido, qual seja, locação de 

imóvel. No entanto se trata de um imóvel tipo galpão, similar ao objeto que 

atenderá nossas necessidades. 

 

 

 
Santarém, 15 de abril de 2019. 

 

 
 

Emir Machado de Aguiar 
Presidente da CMS 
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