
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Pedro Bortoluzzi, 435 - Centro - Bom Jesus - SC
CEP: 89824-000  CNPJ: 01.551.148/0001-87  Telefone: (49) 3424-0181

DISPENSA DE LICITAÇÃO

7/2021
 Data Processo: 04/01/2021
 Processo:

Fornecedor: NELCINDO NESTOR

Endereço:
Cidade: Inscrição Estadual:

LINHA PASSO FERRAZ
Bom Jesus

CPF/CNPJ: 148.662.779-04

Locação de imóvel situado à Rua V Vergílio Sabino da Silva, nº 1427, centro, neste município, com área de
644,00 m², para abrigar o Conselho Tutelar, contendo: sala de recepção, salas para atendimento, banheiro e
cozinha.

OBJETO DE COMPRA:

ITENS

Item Quantidade EspecificaçãoUnid.
1 12,000 SER Locação de imóvel situado à Rua Vergílio Sabino da Silva, nº

Pagamento:  ordem cronológica

DESPACHO FINAL:

Valor da despesa:  R$ 8400,00

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8666/1993 - É dispensável a licitação.

II  -  para  outros  serviços  e  compras  de  valor  até  10% (dez  por  cento)  do  limite  previsto  na  alínea  "a",  do
inciso  II  do  artigo  anterior,  e  para  alienações,  nos casos previstos  nesta  Lei,  desde que não se refiram a
parcelas  de  um mesmo serviço,  compra  ou  alienação de  maior  vulto  que  possa  ser  realizada de  uma só
vez;

RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
O proprietário Sr. Nelcindo Nestor foi quem ofereceu o melhor imóvel e melhor localizado para abrigar o Conselho Tutelar, e ainda o
que melhor se adequou às necessidades, pelos motivos acima elencados.
O preço é compatível com o mercado, sendo que o proprietário apresentou o orçamento mais baixo para a realização deste objeto
dentre os três orçamentos apresentados em anexo.

Considerando que o imóvel que estava abrigando o Conselho Tutelar até o ano de 2019, de propriedade do Município de Bom
Jesus, não está em condições adequadas de utilização, sendo que ainda não foi reformado devido ao significativo recurso
financeiro necessário para os serviços.
Considerando que o valor para reforma do imóvel vultará em alto custo para o erário público, sendo que a locação de imóvel
torna-se, por ora, economicamente viável.
O imóvel a ser locado e utilizado pelo Conselho Tutelar, se adequa perfeitamente às necessidades do Conselho Tutelar para o fim
a que se pretende, tanto pela localização geográfica (que condicionou a sua escolha) quanto pelo espaço físico do terreno e da
área construída, atendendo as finalidades precípuas da contratação pretendida pela Administração, conforme artigo 24, inciso X
da Lei 8.666/93.

JUSTIFICATIVA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Bom Jesus, 04 de Janeiro de 2021


