
PROCESSO  N.º 05/2017 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO:  

 Locação parcial de um prédio, com área total de 3.773,20 m
2
 (três mil, setecentos e 

setenta e três vírgula vinte metros quadrados), compreendendo a utilização de três salas de 

aula, sala de administração e banheiros, todos localizados no pavimento térreo, pátio 

escolar, quadra esportiva e o ginásio de esportes e a utilização do mobiliário existente nas 

salas de aula e de administração. A finalidade da locação é o atendimento à grande demanda 

de matriculas na Educação Infantil – Creche. 

 1.1 - Fica o Município autorizado a realizar pequenos consertos, pinturas, 

dedetizações, limpeza do terreno e revisão no sistema elétrico e hidrossanitário.  

 1.2 - As ligações de água e energia serão requeridas em nome do Município, bem 

como o pagamento do consumo das mesmas. 

1.2.1 – Fica o Município responsável pela regularização de eventuais pendências 

referente a faturas vencidas de água e energia em nome da Sociedade Escolar Centenário.  

 

 2 – DO FORNECEDOR: 

 O imóvel a ser locado é de propriedade da SOCIEDADE ESCOLAR 

CENTENÁRIO, inscrita no CNPJ sob nº. 87.068.201/00001-09, estabelecida na Rua Rolf 

Pachaly,  nº 125, Bairro Centro, Município de Agudo/RS, CEP: 96.540-000.   

 

 3 – JUSTIFICATIVA E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  
 Atualmente, não há espaço físico na Rede Municipal de Ensino para atendimento da 

grande demanda de matrículas na Educação Infantil – Creche. Portanto é necessária a 

locação de imóvel, sendo a razão da escolha do referido imóvel, a localização do mesmo no 

centro da cidade, ponto ideal para o atendimento aos alunos e o prédio a ser locado ser um 

educandário.    

       

4 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 O valor locatício do imóvel é zero, ou seja, a locação se dará de forma gratuita. 

  

5 – DA VIGÊNCIA: 
O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 11 meses, a contar do dia 01 de 

fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 

 

6 – FUNDAMENTO LEGAL: 

           Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores 

alterações. 

                                              
 

            Agudo, 19 de janeiro de 2017. 
 

                                                                                                                            
 

                                                                                          RUDINEI FREO DALLA CORTE 

    Dirigente da Secretaria de Educação e Desporto.-  

 

             
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Processo nº  05/2017 – fl 2 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente Processo de Dispensa 

de Licitação. 

                                      

 

 

Agudo, 19 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 

           MOISES CARLOS KILIAN 

                                                                                        Prefeito Municipal em Exercício.- 

 


