
PROCESSO  N.º 18/2017 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO:  

 Locação de um imóvel, com área de 483,00 m
2
 (quatrocentos e oitenta e três metros 

quadrados), localizado na Avenida Borges de Medeiros nº 1194, cidade de Agudo/RS, para o 

funcionamento do Polo da UAB – Universidade Aberta do Brasil.  

 

 2 – DO FORNECEDOR: 

 O imóvel a ser locado é de propriedade da APAE – Associação de Pais e Amigos de 

Excepcionais de Agudo, inscrita no CNPJ sob nº. 91.095.661/0001-01.   

 

 3 – JUSTIFICATIVA E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  
 A Administração Pública Municipal não possuí prédio próprio para abrigar o 

funcionamento do Polo da UAB – Universidade Aberta do Brasil. Desta forma,  decide a 

mesma pela locação do imóvel acima citado, para o funcionamento do referido Polo.  A razão 

da escolha do local e do prédio deve-se pela ótima localização, em área central da cidade e 

próxima a Estação Rodoviária, ideal para o atendimento dos universitários. Além disso, o 

prédio apresenta área e características adequadas aos propósitos, localizado no segundo 

pavimento, com área de acesso pelo térreo, com instalações de banheiros masculino e feminino, 

três salas de aula, sendo uma delas de multimídia, auditório, salas administrativas (secretaria, 

sala de tutoria e recepção), cozinha, corredor interno, hall de entrada com escadarias e elevador 

tipo monta carga, toda a área com pavimentação cerâmica, boa iluminação natural, sendo que o 

mesmo encontra-se em bom estado de conservação e funcionamento, além de cumprir a lei de 

acessibilidade. 

       

4 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 4.1 – O valor locatício do imóvel é de R$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais) 

por mês. 

 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.  

 

5 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

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

avaliação do Setor de Engenharia do Município e imobiliária local. 

 

6 – 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.    

 

7 – DA VIGÊNCIA: 

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

01 de outubro de 2017, 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. 
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8 – DOS RECURSOS: 

          As despesas decorrentes do presente processo, correrão por conta da dotação 

orçamentária PJ 4897 – Rec 001. 

 

9 – FUNDAMENTO LEGAL: 

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

alterações. 

                                                

 
 

            Agudo, 28 de setembro de 2017. 
 

 

                                                                                                                            

 
 

               ROSMÉRI MARTINI OESTREICH 

                         Dirigente de Equipe da Secretaria de Educação e Desporto.- 
 

 

 

 

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

Licitação. 

                                      

 

Agudo, 28 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

  

           VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                      Prefeito Municipal.- 

 


