
PROCESSO N.º 25/2022 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – DO OBJETO:  

 Locação de área comercial de 135,48m² para a realização das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde – PICS e para os atendimentos de Fisioterapia, composta por 01 

(uma) sala de recepção, 03 (três) salas para realização de atividades, 01 (um) banheiro e 01 

(um) mezanino, localizada na Rua General Flores, nº 498, Bairro Centro, Cep.: 96.540-000, 

Município de Agudo/RS. 

 

 2 – DO LOCADOR: 

O imóvel a ser locado é de propriedade do Sr. ENIO IVO BELING, brasileiro, 

casado, empresário, portador do CPF nº 322.913.370-68, RG nº 2012368706, residente na 

Av. Borges de Medeiros, nº 1438, Bairro Centro, Cep.: 96.540-000 – Agudo, RS. 

 

 3 – JUSTIFICATIVA E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

A presente locação se faz necessária, pois o município não possui, atualmente, 

espaço físico próprio para que essas atividades sejam realizadas, deixando a população sem 

esses serviços, os quais são vinculados à Secretaria de Saúde. Igualmente, o espaço será 

também utilizado para reuniões de grupos de trabalho vinculados à Secretaria de Saúde. 

A razão pela escolha do local e do imóvel deve-se pela sua ótima localização, no 

Centro do perímetro urbano, em um ponto estrategicamente funcional para os devidos 

serviços atendidos pela Secretaria de Saúde e próximo ao Centro Administrativo Municipal.   

       

4 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 4.1. O valor locatício do imóvel é de R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta 

reais) por mês, sendo de responsabilidade do Locador o pagamento das despesas com água. 

4.1.1. Caberá ao Locatário o pagamento das despesas com telefonia e energia, a 

contar da data de início da vigência do Contrato.  

4.1.1.1. Ressalta-se que os débitos anteriores à vigência do contrato não são de 

obrigação do Locatário. Sendo assim, será realizada a troca de titularidade da conta de 

energia do espaço locado junto à RGE, com a respectiva isenção de eventuais débitos.  

4.1.2. Caberá ao Locador o pagamento de impostos, taxas, seguros, alvarás, PPCI e 

demais despesas extraordinárias decorrentes do imóvel. 

4.2. O pagamento será efetuado sempre até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente 

ao da ocupação do imóvel, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário, 

mediante apresentação do respectivo recibo referente a esta despesa e após atestada a 

ocupação do imóvel pela Secretaria de Saúde.  

 

5 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

 O preço estabelecido é compatível com os praticados no mercado, conforme o 

Laudo Técnico emitido pelo Setor de Engenharia do Município. 

 

6 – DO REAJUSTE: 

Os valores fixados na Cláusula Terceira do presente Contrato poderão ser 

reajustados, depois de decorrido o prazo de 12 (doze) meses, com base na variação do 
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índice do IGPM/ FGV- Índice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas ou 

outro índice que venha substituí-lo.  

 

7 – DA VIGÊNCIA: 

O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 meses, a contar do dia 01 

de março de 2022, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 

60 (sessenta) meses, na forma do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações.  

 

8 – DOS RECURSOS: 

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação 

orçamentária Pessoa Física, Dotação 4373 - Recurso 040. 

 

9 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

São direitos e obrigações das partes as estabelecidas na Lei Federal nº 8.245/91. 

 

10 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A fiscalização do contrato será exercida pelo Enfermeiro e Coordenador de Saúde 

José Eduardo Lopes Farias, pela Fisioterapeuta Verônica Peripolli Scardoelli e pela 

Secretária de Saúde Sra. Graciela de Lima Barchet. 

 

11 – FUNDAMENTO LEGAL: 

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

alterações. 

                                                

            Agudo, 25 de fevereiro de 2022. 

 

                                                                                                                          

 

                     GRACIELA DE LIMA BARCHET 

                                                                                              Secretária de Saúde 

             

 

 

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

de Licitação. 

                                      

 

Agudo, 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

            LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                                                                                             Prefeito Municipal 

 


