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ESTADO DE SERGIPE

FruNrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA
DTsPENsA or lrcrraçÃo No o3l2020

O Fundo Municipal de Assistência Social de Areia Branca, pretende, por dispensa de licitação,
locar um lmóVel lOCalizado na Rua Heráclito Diniz, n" 34, CentÍo, Areiâ Branca/SE, para
funcionamento do Conselho Tutelar que servirá de apoio a esta Iocalidade

Assim, este fundo, vem justificar a dispensa de liciiação para a lo:ação do supramencionado
imóvel, pelas considerações a seguir delineadas:

Considerando, qUe há extrema necessidade de um imóvel para funcionamento da sede do

Conselho Tutela r nesta localidade;

Considerando, que não há no acervo patrimonial de bens imóve,.. da Adnrrrrislração PLiblica

Municipal, naquela localidade, imóvel disponível para o funcionarncnto da scdc do Conseltrir

Tutela r;

considerando, que o imóvel a ser tocado é ideal para a atividadc a quc se destina, quai:;

sejam funclonamento da sede do Conselho Tutelar, sendo suas estruturas ideais para tal,
atendendo, portanto, as finalidades precípuas da Adminlstração;

considerando, que o imóvel, devido às suas características do projeto, com cômodos dc

médias áreas, boa estruturação e espaço físico, atende às necessi.l3des deste Fundo;

Considerando, que o imóVel encontra-se em excelente localizaçãL;, que ó llr.:rn servido pclos

melhoramentos públicos básicos, tais como água, energia elótrica, pavimcntação, além de

telefonc, serviço postal e colcta de lixo;

Considerando, que o imóvel se apresenta em bom estado de Conservação, boa localização c

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

encontra-se em êonformidade com o preço praticado no mercado rr:robiliárir,, conforme Latrrlo

de Avaliação expedido pela Secretaria de Obras;

Considerando, ainda, que há crédito orçamentário suficiente par,, .rtendcr à duspesà global

do contrato;

Considerando, por fim, 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 inclsos II e III, do Parágrafo único, do art. 26. da Lei no

8.666/1993.

O prazo contratual será de 12 (doze) meses, com o valor mensal dc R$ 700,OO
(setecentos reais), perfazendo um valor total de R$ 8.4oo,00 (oito mil e quatrocentos
ieais), correndo as despesas por conta da seguinte dotação orç4i, .:rrtárial

PROJETO ATIVIDADE C LASSI FICAÇÃO
ECONOM ICA

FONTE DE
R ECU RSO

18.27 2055 i001

Portanto, entendo plenamente justificada a referida dispens;r para loc.lçito cie imovcl
localiZadO na Rua Heráclito Diniz, no 34, Centro, Areia Branca/Sl', para Íuncionamcnto clo

Conselho Tutelar que servirá de apoio a esta localidade, de prcírrrcdade o scnhor Va lter

cóDIGo UNID.
ORçAMENTÁRIA
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Gomes de Jesus, com base no art. 24, inciso X, c/c com os inclsos II e III, do Parágra fo

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

Por conseguinte, em cumprimento ao disposto no caput do art. r6, da Lei no 8,666/1993,
submeterlos a presente justificativa à Senhora Gestora do Fundo l.4unicipal de Assistência
Social, parô apreciação e posterior ratificação, após publique-se.

Areia Branca/SE, 20 de janeiro de 2070
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