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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
SECRETARIA DE EDUCAçÃO

JUSTIFICATIVA
DISPENSA DE LICITAÇÃO NO 13/202C

o Município de Areia Branca, por intermédio da Secretaria de Educação, pretcndc, fior
dispensa de licitação, locar um imóvel localizado na Praça do Povoado lurlcÕ, s/rr, para
atender as necessidades da Secretaria de Educação, o qual servirá como a rnoxari[.]do, [acc
ao aumento de matrículas e a necessidade de desocupação de unra sal.r (lc attl.l da Escola

Municipal José Inácio da Fonseca, deste Município.

Âjsim, cstir Secretaria, vem justificar a disPensa de licit.,, ão p;lt;r :r lo'-ircio Co
,,|rrí.: ilc raronat.lo inróvel. Pel;rs corlsiderações a seguir delineadas:

Considerando, que há extrema Ílecessidade de um imóVel para atender as necessidades da
Secretaria de Educação, o qual servirá como almoxarifado, face ao aumentc rlc rnatrículas c a

necessidade de desocupação de uma sala de aula da Es;cola Municil'rl Jostl lr;icio (l.r l-onse.,l;

Considerando, que não há no acervo patrimonial ile bens irlóvei:, da Adr!rirlistraç:i'J Pública

lvlunrcipal, nesta localidade, imóvel disponível para atender as ne,::r.,siclado:, ti.l Sc(lretaria de

Educação, o qual servirá como almoxarifado, face ao aumento dc'-iriltríctlla!. t'ir Ili-'cessidade
.lo desocupação de uma saia dú aula da Escola Municipal José Inác'' da Fo l';t:c,:;

Considerando, que o imóvel a ser locado é ideal para a atividade a que sc destin.-,, rlu-ri:,

sejam para atender as necessidades da Secretaria de EdUcaÇão, o qtlal servtrá cci:to
almoxarifadoi face ao-aumento de matrículas e a necessidade de Cesocup;rção dc urnâ s.rlàl

de aula da Escola Municipal losé Inácio da Fonseca, sendo suas estTutur..:j ideailj para [:ri,
atendendo, portanto, as finalidades precípuas da Administração;

Considerando, que o imóvel, devido às suas caraclerísticas de ;i-ojeto, ,.orrt c'f,rrodos de

. .i.iias ároas, boa estrutuíaç.io 0 cspaço físico, atende às necessi.l.ríies dc!te l"1unr.íp o;

í-9psi.:ti:r;,rrrrlo, que o iÍnóvcl encontra-Se em excelente lOCalização, qUe é bem Scrrrido OeIOS

ltcittorilntcltos públicos básicos, tais como água, energia elétrica, pavirnrlrrtaçâo, aiénl de

tclefonc, serviço pôstal e coleta.le lixo;

(-oÍrSlclCrando, qrre o imóvel Se apresenta enl ttom estadO GÊ conserv<lçào ir côltloda
adequação para o fim a que se destina e, além disso, que o valoí .ro alugucl eírcorltrà-sc cm
conformidade com o preço praticado no mercado imobiliário, ccíir'-)rme l,tLrr,ir, tii 

^valiaçãoexpedido pela Secretaria de Obras;

Considerando, ainda, que há crédito orçamentário suficiente para atender à tJeslre';.r globai

do contrd[o;

Considerando; pàr fim, que diante do exposto, a presente dispensâ para ., locação dc imóvci
com o objetivo de atender ao Ívlunicípio, encontra-se devidamente fundam(tntada no art. 24,
inciso x, c/c com os incisos Il e III, do Parágrafo único, do art. 26, -:l Ler ilr 8.666,/ l'iLl3.

o prazo contratual será de cinco meses, com o valor mensal .i'. R$ 2,'1i,00 (duzentos e

setenta c cinco reais), perfazendo um valor total de R$ 1.375,00 (um mil, trezcntos e setenta
spqsqs pqI-len lld a seg uinte dota ae crnco rca rs co rrendo as dc
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Porla,]10, C.ntendo plenarnenLe justifiCada a referida diSpenS.r p.rra l,Ü .ttc,ào dr, tr!o"'. ,

localizado na Praça do Povoaclo Junco, s/n, para atender as necessidades da secrctaria rle
Educação, o qual lervirá como almoxarifado, face ao aumento de matrículas e a nccessrdade

de deÁocupação de uma sala de aula da Escola lYunicipal lose Inácio d3 Fonse.â, deste

Município, de- propriedade do senhor EDUARDO TAVARES DE ALhIEIDA, coÍIr basÊ Íro aTt

2a, iniiso X, c7c com os incisos II e III, do Parágrafo único, do art. 26, da Lei no 8.666/1993.

,)or con!;egfiinte, em cumprimento ao disposto no caput do art' r6, da :'ci i)" ?' 506/1993'
sitbnrc:tCnús a prosente lustificativa ao Excelentíssimo Senhor Costor do [1unicÍp1o, para

-tJ)rcar.:!. :!o il írcslerioT ratiÍrcaç.io, após publique-se.

Areia Branca/SE, 03 de fevereiro de 2OZ0
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Ratifico a com |r:tente l'-rsti[rcati'./a.
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ANDRE i i't N ES SANÍOS

Gestor do MunicíPio


