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ESTADO DE S E RGIPE
rqururcÍpro DE ARErA BRANcA

SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO E DO ÍRAtTALHO

JUSTIFICATIVA
DTSPENsA oe lrcrtaÇÃo L2/2o2o

O Município de Areia Branca, por intermédio da Secretaria de Adr11rnistraçào e do Trabalho,
pretende, por dispensa de licitação, locar um imóvel localizado,r;r Rua Heráclito Diniz, s/n,
Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento do Arquivo Central, rlire Servtrá de apoio a esta
localidadc.

Assirn, esta Secretaria, vem justificar a dispensa de licitar;ào para a locação do
supraÍro!r(irrír(jo rmóvel, pcl;l:; considerações a seguir delineada:;:

('oír:i (i!. .rn(l(r, quo há cxtr,,ri.l necessidade (lo um iÍTlóvcrl paril lrrncionerrrcnto (io Arquivo
(-cÍrt1,)1, iiucl ::crvirá de aporo J esta localidade;

Considerando, que não hai no acervo patrimonial de bens imóvct lla Adirlrnis;lraçlo PLrblica

Municipal, nesta localidade, imóvel disponível para funcionament', do Arll.iivo Ccrrtral, que

servirá de apoio a esta localidade, que comporte o elevado número rle docLlrrrerrtos pLiblrcos;

considerando, que o imóvel a ser locado é ideal para a atividade ir que se destina, qual seja
para o funcionamento do Arquivo Central, que servirá de apoio a c l l locall(lado;

Consi(lerando, quc o imóvel, devido às suaS características de írrojeto, corn cômodos de

médias áreas, boa estruturaÇão e espaço físico, atende às necessitl;rdes derile Município;

Considera rtr.io, que o imóvel 0Ítcontra-Se em excelente lOcaliZaçã(, que ó bem Senrido pelos

melhoramcntos públicos básicos, tais como água, energia elétrica, pavimentação, além de

telefone, servrÇo postal e coleta de lixo;

ConSiíierando, que o itnóv(,1 sC apresênta em bOm estadO rr, conscrvação C cômoda
;,.1,:'t ,it.1C) pârã o fim a qrr,, .i(' de§tina e, alem disÍlo, qttr: o valot .ic alugLlel oncontra-se em
i r) .).'r ,ilil.lí. conr o preço i)r-.tticado no mercado imobtliário, coítroTme Líludo dr-' Avaliação
!xpedidi, i.,ela Secretaria cle ObraS;

considerando, ainda, que há crédito orçamentário suficiente paT,r rten(j('r à despesa qlob.rl

do contrato;

Considerando, por fim, que diante do exposto, a presente dispensr para a iocação de imóvcl
com o objetivo de atender ao
inciso X, c/c com os incis
8.666/1993

Município, encontra-se devidament.'rrndanr(rrllada rlo art
os II e uI, do Parágrafo únici,, do art. 26, da Le

Li prarc, ,nirJtual s()rá dc 12 (doze) meses, com o valor total d., R$ 8.04O,0O (Oito mil e
rendo :ls dcspesas por conta d-a §.e.g u.IUe -dot -rgão-orça rnentá rta:--t

24,
i no

gr!?J9!rta rea!s), çg

CODIGO UNID.
ORçAM ENTÁRIA

FONTE DE
RECURSO

(

PRO]ETO ATIVIDADE CLASSIFICAçAO
ECONOM ICA

2015 3 390.3(

c,/c com os in(risos II c lll, do Parágr;rÍo

Í)or-i..titli ,,llCn(lo plenanterrte justrficada a re[eri(la dispens,: r,Jrc] [iri-ilção (ii] ilnovcl
iocatli./,,rüi, rra Rua lleráclrtcr iiiniz, s/n, Centro, Areia Branca/Si , l)ara ariírcroncllnento do
Arquivo (:entral, que servirá de apoio a esta localidade, de propriedade da S(:nho13 Zenilde
Oliveira Almeida, cont base no art. 24, inciso x,
único, do arL. 26, da Lei no 8.666/1993.
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Por conseguinte, em cumprirnento ao disposto no caput do art. r'c, da Ler no 8.666/1993,
subnretemos a presente justificativa ao Excelentíssimo Senhor (lsstor do Municípro, para

apreciaçào e posterior ratificação, após publique-se.

Areia Branca,/SL, 27 de janeiro de 2020.

+f,,,r*o D
:lr'(i|1,tira de Administração e do f raba]lr':

RatiFico a con l i, !'t e Ít Ic J(rstiíic.]trva.

4, -04 l2ozo

tfrl lrú,drrn
ALAÍ§ ANDRELIITO NUN ES ANTOS

Gesto, .r,i Murtrcí1;i<-i


