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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
    
 
  A Comissão Permanente de Licitações do Município de Pimenta/MG 
instituída pelo Decreto nº 1.493/2015, tendo em vista a autorização expedida pelo 
Senhor Prefeito objetivando a Locação de Imóvel de propriedade do Sr. Lunardo 
de Assis Resende para instalação e funcionamento do CAPS "Centro de 
Atenção Psicossocial" do Município de Pimenta/MG, passa a exarar o seguinte 
parecer: 
 
  A necessidade de atendimento á solicitação da Secretária Municipal de 
Saúde é de suma importância visto que o município possui a pactuação do 
serviço de saúde mental sendo de vital importância a disponibilidade de local 
adequado para o contínuo funcionamento do CAPS. 
 
  Toda a estrutura de atendimento da equipe multidisciplinar está 
concentrada neste centro o que propiciará uma melhor eficiência na assistência 
oferecida a toda população, além do que, a localização do imóvel está adequada 
com as finalidades á que se destina.  
 
  Está claro que o Município de Pimenta ainda não dispõe de imóvel próprio 
para o contínuo funcionamento do CAPS "Centro de Atenção Psicossocial" e 
este centro, com os serviços que lá serão oferecidos, são de extrema 
necessidade para a qualidade de vida e saúde da população do Município de 
Pimenta e município vizinho, tendo em vista que a pactuação é para atendimento, 
justamente de pacientes dos municípios pactuados.  
 
  Lado outro, a secretária de saúde, informou que a locação deve ser 
realizada por um período de 06 (seis) meses tendo em vista o projeto de reforma 
de imóvel próprio com cronograma de execução até maio/2015.   
 
  Considerando que o imóvel é o que mais se adéqua ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, levando-se em  conta a localização, a 
estrutura e características do imóvel e conforme “Laudo de Avaliação”, 
confirmamos que o valor da locação de R$600,00 (seiscentos reais) mensais para 
o imóvel localizado na Rua João Rodrigues Sobrinho, nº 11, Bairro J.K., Município 
de Pimenta/MG está de acordo com o praticado no mercado imobiliário local, 
ficando constatado que o imóvel pertencente ao Sr. Lunardo de Assis Resende, 
atende perfeitamente ao fim que se acha destinado, inclusive, referido imóvel foi 
utilizado para este fim durante todo o exercício de 2015, tendo atendido 
perfeitamente às necessidades do CAPS, ficando justificada a escolha do imóvel. 
 
  Pelo exposto, esta Comissão opina pela “Dispensa de Licitação”, com base 
no que dispõe o artigo 24, X, da Lei 8.666/93. 
 
   É o parecer; 
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  Pimenta/MG, 18 de dezembro de 2015. 
 
 

Irineu Silva Júnior 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

Amair Costa Faria 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

 
Ronan Rodrigues Costa 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 

 
 
 
 
 
 


