Governo Municipal de

Acarall

MUNICIPIO

Secretaria de Administra�ao e Financas
Setor de Licitacao e Contratos Publicos

VERDE

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAtAO N2 0108.04/2017

A Presidente da Cornissao de ucitacao da Prefeitura Municipal de Acarau, consoante autorizacao do
Sr. Octavio Ferreira Gomes Filho - Chefe de Gabinete do Prefeito, vem abrir o presente processo de
Dispensa de tlcttacao para a LOCA�O DE 01 (UM) IM6VEL, SITUADO A RUA MAJOR COELHO, N°
31, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE ACARAU - CE,
pertencente a Pessoa Hsica, Maria Santina Aguiar Lopes, inscrita no CPF sob o NQ 368.390.603-06 e
RG nQ 629.916-SSP/CE.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAtAO
A ausencia de licitacao, no caso em questao, deriva da impossibilidade de o interesse publico ser
satisfeito atraves de outro im6vel, que nao o escolhido. As caracteristicas do im6vel, tais como
localizacao, dimensfies, destinacao, entre outras, sao relevantes de tal modo que o Chefe de
Gabinete do Prefeito nao tern outra escolha.
Destarte, alern da adequacao do im6vel eleito para a satisfacao do interesse publico espedfico,
existe compatibilidade dos valores do aluguel com os pararnetros do mercado. Assim sendo, a
Dispensa da Licitacao amparo no artigo 24, inciso X da Lei no 8.666/93, justifica-se pela obediencia
a todos os requisites exigidos pelo dispositivo mencionado.
JUSTIFICATIVA DO PREtO
Considerando o im6vel em questao, tomou-se como base para fim de verificacao da propriedade
dos valores para aluguel, valores de im6vel semelhante sob o aspecto estrutural/qualitativo,
concluindo que o valor global proposto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do im6vel acima citado,
pertinente ao praticado no mercado irnobiliarlo local, tendo em v sta o carater de urgencia da
contratacao. Assim sendo, a escolha recaiu no im6vel situado a Rua Major Coelho, N° 31, Centro,
Acarau-Cfi, pertencente a Pessoa Ffsica, Maria Santina Aguiar Lopes, inscrita no CPF sob o NQ
368.390.603-06 e RG nQ 629.916 - SSP/CE, domiciliada em Acarau - Ceara, PV Morada Nova, N°
52, para funcionamento da Sede da Guarda Municipal de Acarau - Ce, por ofertar o melhor preco

e

a

compativel com a realidade mercadol6gica.

Acarau - CE, 01 de Agosto de 2017.

Rua General Humberto Moura. N° 675, Bairro Centro
Acarau - Ceara CEP: 62580-000- Fone/fax: (88) 3661-1092
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