
 

 

PROCESSO N.º 52/2022 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – DO OBJETO:  

Locação de um imóvel, com área total de 256,50 m
2
 (duzentos e cinquenta e seis vírgula 

cinquenta metros quadrados), sendo uma sala de 115,25 m² (cento e quinze vírgula vinte e cinco 

metros quadrados) para abrigar o Museu Municipal Pastor Rudolf Brauer e 141,25 m² (cento e 

quarenta e um vírgula vinte e cinco metros quadrados) correspondentes ao Auditório João Gerdau, e 

mobiliários, com a finalidade de ser usado para reuniões e ensaios das três categorias do Grupo de 

Danças Folclóricas Alemãs Freundschafdt, Coral Municipal Agudo EnCanto, Grupo Instrumental 

Tocatta, e qualquer entidade parceira da Prefeitura, com banheiros, cozinha, sala de reuniões e sala 

para armazenar materiais utilizados nos ensaios. 

 

 2 – DO FORNECEDOR: 

O imóvel a ser locado é de propriedade do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo - 

ICBAA, inscrito no CNPJ sob nº. 88.667.704/0001-63, localizado na Av. Concórdia, nº 97, 

Município de Agudo/RS, Cep.: 96.540-000, Tel.: 55-3265-3103. 

 

 3 – DA JUSTIFICATIVA E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  
A razão da escolha do local deve-se pelo fato de o referido imóvel localizar-se em ponto 

estratégico, de fácil acesso e localização, em um ambiente cultural, ideal para desenvolver as 

atividades dos grupos culturais e abrigar o funcionamento do Museu Histórico Pastor Rudolf 

Brauer. Desta forma, decide-se pela locação do imóvel acima citado, composto por dois pavimentos 

em alvenaria, compreendendo auditório, sala de reuniões, sala para guardar materiais, sala ampla 

para abrigar o Museu Municipal, banheiros, cozinha, possuindo uma área total de 256,50m², sendo 

que está situado em ambiente cultural, apresentando área e características adequadas aos propósitos, 

com instalações de banheiros masculino e feminino, recepção, hall de entrada, em bom estado de 

conservação.  

 

4 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

4.1. O valor locatício do imóvel é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais. 

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

ocupação do imóvel, via sistema bancário, mediante apresentação de documento fiscal junto ao 

fiscal do Contrato e após atestada a ocupação do imóvel pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Cultura e Turismo. 
 

5 – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

Diante do laudo técnico encaminhado pelo Setor de Engenharia, apresenta-se como valor 

para locação de tais espaços, (que correspondem a uma sala no pavimento térreo com 115,25m² e o 

Auditório João Gerdau, com área de 141,25m² no pavimento superior), considerando valores 

praticados no mercado, antiguidades expostas, segurança que é oferecida, e tomando como 

balizador o solicitado, conclui-se que o valor para locação das dependências deva ser de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, durante 12 meses, com possibilidade de renovação 

por até 60 (sessenta) meses. Salienta-se que haverá a manutenção da servente municipal, que hoje 

permanece realizando as atividades no local, cedida por meio de parceria, além do pagamento das 

despesas da linha telefônica do Museu Municipal, correspondente ao número (55) 3265-3103. As 

despesas com energia elétrica, água, internet, impostos, taxas, material de higiene e limpeza serão 

por conta do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo - ICBAA. 
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6 – DAS RESPONSABILIDADES: 

Os materiais que fazem parte do patrimônio do Museu Histórico Pastor Rudolf Brauer 

devem permanecer dentro do espaço destinado para tal. Contudo, em caso excepcional, estes podem 

ser removidos por tempo determinado e, posteriormente, realocados no espaço original, mediante 

documento de pedido de autorização encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Cultura e Turismo e retorno deste com a devida autorização. Salienta-se que acesso ao livro tombo, 

bem como a qualquer documento referente ao Museu Histórico Municipal Pastor Rudolf Brauer, 

devem ocorrer, imediatamente, após a solicitação. Os objetos com registro patrimonial junto ao 

Museu Municipal, enquanto estiverem sob a guarda junto à sala locada junto ao ICBAA, ficam sob 

responsabilidade desta Entidade, cabendo a esta zelar, pela guarda, integridade e manutenção em 

perfeitas condições destes bens. 

 

7 – DO REAJUSTE: 

O valor fixado no item 04 do presente processo será reajustado, depois de decorrido o prazo 

de 12 (doze) meses, com base na variação do índice do IGPM/FGV – Índice Geral de Preços 

Médios da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha substituí-lo.    

 

8 – DA VIGÊNCIA: 

O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do dia 1º 

de agosto 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. 

 

9 – DOS RECURSOS: 

A despesa decorrente do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária PJ 

4585 – Rec 001. 

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO: 

 A coordenação, fiscalização e recebimento dos serviços serão efetuados pela Secretária de 

Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo, Sra. Djulia Regina Ziemann. 

 

11 – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

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

alterações. 

                                                           Agudo, 20 de julho de 2022. 

 

                                                                                                                      

DJULIA REGINA ZIEMANN 

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo 

 

 

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

Licitação. 

                                     Agudo, 20 de julho de 2022. 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal 

 


