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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO

J USTIFICATIVA
DISPENSA DE LICITAçÃO L6/ 2O2O

O f4unicípio de Areia Branca, por lntermédio da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo r:

saneamento, pretende, por dispensa de licitação, locar um imóvel localizado no Povoado

Serra Redonda, Zona Rural, Frei Paulo/SE, que será utilizado para o descarte diário dos

resíduos sólidos produzidos no município de Areia Branca/SE.

Assim, esta secretaria, vem justificar a dispensa de licitaçao para a locaçio L-1,,

supramencionado imóvel, pelas considerações a seguir delineadas:

considerando, que há extrema necessidade de um imóvel para Íuncionamento do descarLc

diário dos resíduos sólidos produzidos no município de Areia Branca/SE;

Considerando, que não há no acervo patrimonial de bens imóveis da Administração PÚblica

Municipal, naquela localidade, imóvel disponível para o funcionamento do descarte diário dos

resíduos sólidos produzidos no município de Areia Branca/SE;

considerando, que o imóvel a ser locado é ideal para a atividade a que se destirra, cluais

sejam funcionamento do descarte diário dos resíduos sólidos produzidos no município dc

Areia Branca/SE, sendo suas estruturas ideais para tal, atendendo, portanto, as flnalidadell
precípuas da Administração;

Considerando, que o imóvel, devido às suas características de pro.ieto e espaço físico, atende

às necessidades deste Mu nicíPio;

considerando, que o imóvel encontra-se em excelente localização, que é bem servido pelos

melhoramentos públicos básicos, tais como energia elétrica;

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 dc alLglr(

encontra-se em aonformidade com o preço praticado no mercado iinobiliário, coníorme LaudLi

de Avaliação expedido pela Secretaria de Obras;

considerando, ainda, que há crédito orçamentário suficiente para atender à despesa 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 incisos II e III, do Parágrafo único, do art' 26, dâ Lei no

8,666/ 1993.

O prazo contratual será de 12 (dozê) mesês, com o valor total global dc R$ 32.006,40
(t;inta e dois mil, seis reais e quarenta centavos), correndo as despesas por corrl'r 'i'r
seguinte dotação orçamentária :

CODIGO UNID. PRO]ETO ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO
ECONôM ICA

FONTE DE
RECU RSOORçAMENTÁRIA

1 5.31 t5 .452.0O2t .2040 3 390.36. 0 0 100 1

Portanto, entendemos plenamente justificada a referida dispensa para locação de imóvel
localizado no Povoado Serra Redonda, Zona Rural, Frei Paulo/SE, q ue será u tilizad o para o

ffi



fuou
ESTADO DE SERGIPE

ltunrcÍplo DE ARErA BRANcA
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO

descarte diário dos resíduos sólidos produzidos no município de Arera Branca/sE, de
propriedade da senhora uanfl :OSÉ PEREIRA DE SOUZA NUNES, com base no art- 24,
inciso X c/c com os incisos II e iII, do Parágrafo único, 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,
submetemãs a presente justificativa ao Excelentíssimo Senhor (;estor do Municipro, para

apreciação e posterior ratificação, após publique-se.

Areia Branca/SE, 18 de fevereiro de 2O2C.
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Ratifico a competeÍrte Justif icativa

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do lV unicíPio
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