
PROCESSO  N.º 19/2017 

 

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 e 141,25 m² (cento e quarenta e um 

virgula vinte e cinco metros quadrados) correspondentes ao Auditório João Gerdau, com 

banheiros, sala, cozinha e Sala de reuniões, localizado na Avenida Concórdia, nº 97, cidade de 

Agudo/RS, para a realização de reuniões e ensaios de três categorias do Grupo de Danças 

Folclóricas Alemãs Freudschafst, Coral Municipal Agudo EnCanto, Grupo Instrumental 

Tocatta e Coral dos Grupos Organizados da Terceira Idade, durante 06 (seis) turnos semanais, 

de 04 (quatro) horas cada. 

 

 2 – DO FORNECEDOR: 

 O imóvel a ser locado é de propriedade do ICBAA – Instituto Cultural Brasileiro 

Alemão de Agudo, inscrito no CNPJ sob nº. 88.667.704/0001-63.   

 

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

funcionamento do Museu Municipal, tão menos para a realização de reuniões e ensaios de três 

categorias do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Freudschafdt, Coral Municipal Agudo 

EnCanto, Grupo Instrumental Tocatta e Coral dos Grupos Organizados da Terceira Idade. 

Desta forma, decide a mesma pela locação do imóvel acima citado, pois o local e o prédio são 

pelo fácil acesso e localização, por se tratar de ponto turístico de referência na cidade, em 

região de pouco fluxo de pessoas e veículos automotores, o que é propício para desenvolver as 

atividades dos grupos culturais, visto que o barulho de motores e pessoas, pode interferir 

significativamente no desenvolvimento das mesmas, possuindo também área, que serve de 

estacionamento, localizada ao lado da estrutura. O prédio dispõe de meios de acessibilidade, 

com rampas e elevador, boa iluminação natural, instalações elétricas e hidrossanitárias, em bom 

estado de conservação e funcionamento. 

 

4 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 4.1 – O valor locatício do imóvel é de R$ 1.830,00 (hum mil, oitocentos e trinta reais) 

por mês, sendo R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) para o funcionamento do Museu Municipal 

e R$ 1.000,00 (hum mil reais) para a utilização das demais dependências utilizadas pelos 

grupos culturais. 

 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.    
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7 – DA VIGÊNCIA: 

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

01 de dezembro 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. 

 

8 – DOS RECURSOS: 

          As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta das dotações 

orçamentárias PJ 7027 – Rec 001 e PJ 4585 – 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, 21 de novembro de 2017. 
 

 

                                                                                                                            

 
 

ROSMÉRI MARTINI OESTREICH 

           Dirigente de Equipe da Secretaria 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, 21 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

  

           VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                      Prefeito Municipal.- 

 


