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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAçÃO E MT!D AI"'tBIÉNTE

JUSTIFICATIVA
DTSPENSA DE LrCrrAçÃo 09/2o2o

O l'4unicípio de Areia Branca, por intermédio da Secretaria de Administração e do Trabalho,
pretende, por dispensa de licitação, locar um imóvel localizado à Rua senador walter Franco,
s/no, Centro, para servir como sede Secretaria de Agricultura, lr 1lgação E Meio Ambiente ,

deste Município.

Assim, esta Secretaria, vem justificar a dispensa de licitaçjo para a locação do

supramencionado imóvel, pelas considerações a seguir delineadas:

considerando, que há extrerna necessidade de um imóvel para servir como sede da

Secretaria de Agricultura, Irrigação E Meio Ambiente, deste Município;

Considerando, que não há no acervo patrimonial de bens imóvei: cla Administração Pública

Municipal, nesta localidade, imóvel disponível para servir como sede da Secretaria de

Agricultura, Irrigação E Meio Ambiente, deste Município;

Considerando, que o imóvel a ser locado é ideal para a atividaC.r a que se destina. quais

sejam para servir como sede da Secretaria de Agricultura, Irrigaçac E Meio Ambiente, deste
Múnicípio, sendo suas estruturas ideais para tal, atendendo, portanto, as finalidades
precíp,-ra s rla Administração;

Considorando, que o imóvel, dovido às suas características de projeto, .eÍn cômodos do

medias áreas, boa estruturação e espaço físico, atende às necessiclades deste Município;

ConSiderando, que o imóVel cncontra-se em eXCelente localizaçãc que e ilcm :lúrvido pclos

melhoramentos públicos básicos, tais como água, energia elétric.r, pavinlcntação, alóm dr:

telefone, serviço postal e coleta de lixo;

considerando, que o imóvel se apresenta em bom estado de conser,ração e cômoda

adequação para o fim a que se destina e, além disso, que o valor ::c alugucl encontra-se em
confornridade com o preço praticado no mercado imobiliário, ccnforme Laudo de Avaliação
cxpedid0 pela Secretaria dc Obras;

Considerando, ainda, que há credito orçamentário suÍiciente par(r 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 atênder ao MunicÍpio, encontra-se devidamente fundamentada no art. 24,
inciso X, c/c com os incisos II e III, do PârágraÍo únic.,, do art. 26, da Lei no
8.666 / 1993.

o prazo coí)tratual será de 12 (doze) meses, corn o valor total (r, tt$ 9.034,32 (nove mil,
trinta e guatro reais e trinta e dois centavos), correndo :i5 des[]esas por conta da
seg u inte dotação orçamentária:
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portanto, entendo plenamente justificada a referida dispensa para Locação de imóvel
localiza(lo à RLta Senador \/alLer Franco, s/no, Centro, para servir corno sede da Secretaria de

Á\gricrrllrrra, Irrigação E Meio Ambiente, deste Município, de propriedadc do senhor Ana
Jussara Matos Oliveira, com base no art. 24, irlciso X, cfc t .,t os incis;os Il e lll, do

Parágrafo único, do art. 26, da Lei no 8.666/1993.

Por conseguinte, em cumprimento ao disposto no caput do art ',, da Loi no 8.666/1993,
submetemos a presente justificativa ao Excelentíssimo Senhor (icstor do tvlunicípio, para

apreciação e posterior ratificação, após publique-se.

Areia Branca/SE, 15 de janeiro de 2020
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