
DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
JURÍDICOS

AO SPUERINTENDENTE

Processo n° 937/2017-1.

Veio-me o presente expediente da
Prefeitura Municipal de Ourinhos
solicitando a juntada do processo
administrativo n° 000996/2017-1,
encaminhado pela Procuradoria Geral do
Município para a Secretaria Municipal de
Administração.

Trata o procedimento de informar a decisão
judicial proferida no processo n° 1006448-
87.2015.8.26.0408, onde figuram como
partes Requerente Sidnei Luiz Ferreira e
Valquíria Lopes e Requerida a
Municipalidade e esta Superintendência de
Água e Esgoto - SAE.

Os requerentes pleiteiam indenização por
dano material ocasionado em seu imóvel
devido à infiltração de água. A princípio,
decisão judicial havia determinado que a
municipalidade arcasse com aluguel de
imóvel para que os requerentes pudessem
residir até o deslinde do processo e
recomposição do "status quo ante ".

Posteriormente, em sentença, a obrigação
foi transferida para esta Autarquia - SAE
para que realize a locação do imóvel aos
requerentes, bem como arque com a
indenização moral e material.

É o relatório, passo a analisar:

Pela procuradoria da SAE, foi apresentada a
peça defensiva pertinente, contudo, apesar
de se ter requerido o efeito suspensivo do
cumprimento da sentença, este foi negado,
o que impõe à SAE a obrigação de celebrar
o contrato de locação até decisão final.
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A contratação, desde que esteja de acordo
com o valor de mercado, o que deverá ser
verificado pelo setor competente, poderá ser
realizada com dispensa de licitação (art. 24,
X), sendo que, corroboramos o
entendimento do parecer jurídico emitido
pelo então Secretário Municipal de
Assuntos Jurídicos, Dr.° José Renato Lara e
o adotamos como fundamento.

A contratação, conforme já informado pela
Divisão de Material e Património da SAE
deverá ser realizada diretamente com o
proprietário do imóvel situado a Rua
Jacinto Ferreira de Sá, n° 1488, Vila
Sândano.

Não havendo outras disposições a serem
observadas, e por todo o exposto, opino
pela realização da dispensa de licitação e
celebração do contrato de locação com o
fim de cumprir a sentença judicial de
primeira instância.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 31 dejaneiro de 2017.

Karine SilM de Luca

Procuradora/Furídica da SAE.
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