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o Município de Areia Branca, por intermédio da secretaria de Lducação, pretende, por

dispensa de licitação, locar um imóvel localizado na Travessa são loão, no 44, Centro, para

atender os alunos do programa Mais Educação da Escola l'lr,rricipal Professora lostlfa

Inocência dos Santos, que servirá de apoio a esta localidade.

Assim, esta Secretaria, veÍr justificar a dispensa de licitaÇão para a locação do

supramencionado imóvel, pelas considerações a seguir delineadas:

Considerando, que há extrema necessidade de um imóvel para Í,r r.ionamento do Programa

Mais Educação, para servir como anexo da EScola Municipal PTofcssora Joseta Inocência dos

Santos, nesta loca lidade;

considerando, que não há no acervo patrimonial de bens imóveis rla Adrrrirlistração Pública

Municipal, nesta localidade, imóvel disponivel para o funcionainento .lo Programa Mais

Educação, para servir como anexo da Escola Municipal Professora Josefa Inocênciâ clos

Sa ntos;

considerando, que o imóvel a ser locado e ideal para a atividac.r a que se destina, quais

sejam do Programa Mais Educação, para servir como anexo da E,ccola Municipal Professora

loiefa tnocêniia dos Santos, sendo suas estruturas ideais para tal. atendendo, [iortanto, as

fina lid ad es precípuas da Administração;

Considerando, que o imóvel, devido às suas características de projeto, com cômodos de

médias áreas, boa estruturaçâo e espaço físico, atende às necessidades deste Município;

fjons (ier.tnLio, que O irnóvel encoÍltra-Se em excelente localizacãÔ qtle e ti0m servido pclos

melhor.-,nrentos públicos tlásiCus;, tais Como água, enerqia elétric,:, pavirrlentação, alem do

telcfone, serviço postal e coleta de llxo;

considerando, que o imóvel se apresenta em bom estado d{' conser-vação c cômoda

adeqúação para o fim a que se destina e, além disso, que o valor iJo aluqLlel encontra-se em

conformidaàe com o preço praticado no mercado imobiliário, coníorme Laudo de Avaliação

expedido pela Secretaria de obras;

considerando, ainda, que há credito orçamentário suficiente pari- :tendor à dcspesa global

do cont r ato;

Considerando, por fim, que diante do exposto, a presente dispenstl para a locação de imóvel

com o objetivo de atender ao tulunicípio, encontra-se devidamentc Íundamcntada no art. 24,
inciso x, c/c com os incisos II e uI, do ParágraÍo único, do art' 26, da Lei no

8.666/ 1993.

O prazo contratual será de O5 (cinco) meses, com o valor total de R$ 3'Ooo,oo (Três mil
reais), correndo as clespesas por conta da seguir.ltc dotação oTçai rrtária:

CODIGO U NID.
ORçA M E NTÁRIA PROJETO ATIVIDADE cLASSIF-IC.\çAO

EcON OI'r I cA
FONTE DE
R ECU RSO

t5 .29 12.367 .103A.2027 3 390.3 6.00 1111
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Portanto, entendo plenamente justificada a referida dispensa para locação. de imóvel

toiaLizaa'o na praça üirgÍlio Rodrigues, no 125, Centro, para atend.r os alunos do programa

úais Educação da'Escolã Municipal Professora losefa Inocência dos Santos, de propriedade da

senhora FEiTNANDA MARIA DA coNcEIçÃo RrBErRo, com base no atl 24' inciso x' c/c

com os incisos II e III, do Parágrafo único, do ar!. 26, da Lei no B bb6/1993'

Por conseguinte, em cumprimento ao disposto no caput do art' 26, da Lei no A'666/1993'
submetr:rrrcs ê presente lustiíicativa ao Excelentíssimo Senhor Gestor do Mllnicípio, para

apreciaÇiio ê posterior ratificação, após publique-se.

Areia Branc.i./SE, 21 dc janeiro de 2020'
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Ratifico a competente .lustificativa.
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