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ESTADO DE SERGIPE
I'IUI{ICÍPTO DE AREIA BRANCA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA
DTSPENSA oe urcrraçÃo osl2olg

O Fundo Municipal de Assistência Social de Areia Branca, pretende, por dispensa de licitação,
locar um imóvel localizado na Praça lovlnlano Freire de oliveira, no 13, Centro, Areia

Branca/SE, para funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -

CREAS, que servirá de apoio a esta localidade.

Assim, este fundo, vem justificar a dispensa de licitação para a locação do supramencionado
imóvel, pelas considerações a seguir delineadas:

Considerando, que há extrema necesSldade de Um imóvel para funcionamento do Centro de

Referência Especializado de Assistênclô social - cREAS, que servlrá de apoio a esta

localidade;

Considerando, que não há no acervo patrlmonial de bens imóveis da Administração Pública

Municipal, naquela localidade, imóvel disponível para o funcionamento do centro de

Referência Especializado de Assistêncla social - cREAS, que servirá 
''de apoio 'a 

es,ta

localidade;

considerando, que o imóvel a ser locado é ideal para a atividade a que se destina, quais

sejam funclonamento do centro de Referêncla Especializado de Asslstência social - CREAS,

que servirá de apoio a esta localidade, sendo suas estruturas ideais para tal, ateôciêndo,
portanto, as finalidades precípuas da Adminlstração;

Considerando, que o imóvel, devldo às suas características de projeto, com cômodos 'Je
médias áreas, boa estruturação e espaço físico, atende às necessidades deste Fundo;

considerando, que o imóvel encontra-se em excelente localização, que e ben servido. pelo;

Ãelhoramentós públicos básicos, tais como água, energia elétrica, pavimentação, alep de

telefone, servlço postal e coleta de lixo;

Considerando, que o imóvel se apresenta em bom estado de cOnservação, boa localizaçâo e

cômoda adequação para o fim a que se destina e, além disso, que o valor do aluguel

encontra-Se em ãonformidade com o preço praticado no mercado imobillário, conformq LaUdo

de Avaliação expedido pela Secretaria de Obras;

considerando, ainda, que há crédito orçamentário suficiente para atender à despesa global

do contrato;

considerando, por Íim, que diante do exposto, a presente dispensa para a locação de imóvel

com o objetivo de atender ao Município, encontra-se devidamente fundamentada no art'.24,
inciso x, c/c com os incisos II e III, do Parágrafo único, do a*' 26, da I'e.i no

8,666/1993.

o prazo contratual será de 12 (doze) meses, perfazendo um valor total de R$ 9,60(),00
(nove mil e selscentos reaià), correndo as despesas por conta da seguinte dptação

orçamentária:
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Portanto, entendo plenamente justificada a referida dispensa para Locação de imóvel

localizado na Praça Joviniano Freire de oliveira, no 13, centro, Areia Branca/sE, para

funcionamento do centro de Referência Especializado de Assistência socral - CREAS, que

servirá de apoio a esta localidade, de propriedade da senhora ZENILDE OLMIRA
ALMEIDA, com base no art. 24, inciso x, c/c com os incisos II e III, do Parágrafo único, do

art. 26, da Lei no 8.666/1993.

Por conseguinte, em cumprimento ao disposto no caput do art. 26, da Lei no a.666/1993,
submetem;s a presente justificativa à Senhora Gestora do Fundo Municipal de Assistência

Social, para apreciação e posterior ratificação, após publique-se.

Areia Branca/SE, 18 de março de 2019
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