
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO OE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

JUSTIFICATIVA
DTsPENSA DE LTCTTAçÃO No 06./202O

O Fuádo Munlcipal de Saúde de Areia Branca, pretende, por dispcrtsa de licitação, locar um
imóvel localizado na Rua Heraclito Dlnlz, S/N, centro, Areia BraÍrca/SE, para funcionamento
do Setor de Patrimônlo do Fundo Munlcipal de Saúde.

AlisirÍ1, 0ste fUndo, vem ju,rtiíicar a dispensa de licitação para a locJção do st tpra m encionado
imr';,-,r:t, ;ielas considerações a seguir delineadas:

Considerando, que há extrema necessidade de um imóvel para [i,ncionanrento do Setor de

Patrimônio do Fundo Municipal de Saúde;

Considerando, que não há rro acervo patrimonial de bêàs'imóveis cla Adnrirtrstraçõo PÚblrca

Municipal, naquela localidarle, imóvel disponívêl para o funcionamento do Setor de PatÍ.imônio

do FLrndo l"lunicipal de Saúde;

Cor:ril!.iando, que o imó'.,c1 !t süi locado é ideai para a atividütlc a qu'- r,. 'ieslrn ', 'lrl'!1"
:,el('rÍ íi,ncionam(.nto do Sctor de Patrimônio do t'undo Municipal de Satjde;

Considerando, que o imóvel, devido às suas caracteristicas de projeto, -onr côtrtodos de

médlas áreas, bóa estrúturação e espaço físico, atende às.necessid:.: c es de-ic Municrpio;

Considerando, que o imóvel encontra:se em excelente localização, que é bem servido pelos

melhoraÍnentos públicos básicos, tais como água, energia elétrica, pavim.rrtação, 3lém de

teleícno. serviço postal e coleta de lixo;

,..1r ..t,,,:,.rnrio, qur O inlóVci Se Apresenta em bom cstado de cOnserVaçãO, t-roa lúCallzaçãO e

cômoda adcqrtação para J lim a que se destina e, alénr disl;ü, que o "alor Úo aluguel
encontra-se em conformidilde com o preço praticado no mercado imobiliárit, coníornre Laudo

de Avaliação expedido pela Sccretaria de Obras; 
: r. . ,t;

Considerando, ainda, que há crédito ôrçamentário suticiente para atender à rlesp!sa qlobal

do contrato;

CcírS (lr'Ítndo, pOr fim, que drante do exposto, a presente dispens'i para a l:r.laiã',r .il, rt|rvtl
(:oí o übjCtivO cle atender ao FUndO, encontra-Se dCVidAmentÉr rirndam.rrit,ldà ttQ drt. 24,
inciso X c,/c coÍn os incisos II e III, do Parágrafo único, do aÍt. 26, cia Lei no

8.666/ 1993.

O prazo contratual será <le 12 (doze) meses, com- o valor mensal de RS 7Oo,OO

(setecentos reais), perfazendo um valbr total de R$ 8,400,00 (oito mil e quatrocentos
reais), correndo as despesas por conta da seguinte dotação orçamcntária:

CODIGO UNID.
O RÇA I'I É NTA RIA PtTO]ÊTO ATIVIDADE

3Ie 32 -_ __]_10.l0-_1.!o_la2.qq

cLASSTFTCÁÇÃO
ECONOnTICA

33 90.36. U U

FONTE DE
RECURSO

77lt

Portanto, entendemos plenamente justificada a reíerida dispensa para ir)(:aÇão rlr' imóvel

localizado na Rua Heraclito Diniz, S/N, centro, Areia tsranca/SE, p.:f , [ur]ci.ril,lrnerrL(l do Sctor
de Patrirnônio do Fundo lvlunicapal de Saúde, de prop riedade dc sennor Giltoll oliveira
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Santos, com base no art. 24, inciso X c/c com os incisos u e Ill, ,io Parágii,ío úntco, do art.
26, da Lei no 8.666/1993.

Por conseguinte, em cumprimento ao disposto no caput do art. 26, da Lei no 8.666/1993,
submetemos a presente justificativa ao Excelentíssimo Senhor Gestor do Funclo l'lLinicipal de
SaLlclr:, para apreciação e posterior ratificação, após publique-se.

Areia Branca,/SE, 24 r1c laneiro de 2020.
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