
ATA DL 06/2015 

 
Aos OITO dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E QUINZE reuniu-se a 

Secretária Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e 
Agropecuário, juntamente com a Comissão de Licitações e Assessoria Jurídica, com os autos da 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, tendo por objeto a Locação objeto a locação de espaço físico de 
propriedade de IZABEL CENTENARO, desta cidade, visando a utilização de 250,00 m2 onde se 
encontra localizada Caixa de Água e Poço que abastece 150 famílias do distrito de Arroio 
Grande. 

 
Parte 1: Declarações da Secretária Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Econômico e Agropecuário: 
 
Estão presentes os requisitos que possibilitam a dispensa de licitação, pelas seguintes 

razões de fato e de direito: 
 
1) A permissão expressa no inciso X, artigo 24, da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, para o atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua 
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado; 

2) A necessidade de a Administração Municipal atender as necessidades: a) para fins de 
utilização de espaço físico de 250,00 m2 onde se encontra a Caixa D´água e o Poço 
que abastece aproximadamente 150 famílias do distrito de Arroio Grande; 

3) O espaço físico ofertado é adequado para as finalidades da Administração Municipal, 
eis que o referido local, é utilizado há vários anos em sequência, para esta finalidade.  

4) Não se aplica para o caso em tela, a procura por outro espaço físico disponíveis para 
utilização dentro destas finalidades – eis que para tanto, seriam necessárias obras para 
para perfuração de novo poço e colocação de nova estrutura de caixa de água 
(reservatório); 

5) Verifica-se que a proposta de valores para a locação das estruturas oferecidas, é 
ampla, e apresenta valores condizentes com a realidade de mercado, segundo 
pesquisa e declaração realizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento 
Econômico e Agropecuário; 

6) Essa contratação permite concluir pela incidência da hipótese de dispensa de 
licitação, prevista no inciso X, do artigo 24, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

 
Parte 2: Declarações da Comissão Permanente de Licitações, com a concordância da 

Assessoria Jurídica 
 
1) Verifica-se que o processo foi autuado na forma determinada pelo art. 26 da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
2) Foi realizada pesquisa de mercado pelas Secretarias afetas à contratação, o que 

permite efetuar-se a título de contraprestação à locação, os valores propostos pela 
entidade proprietária: 
- R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais; 

 



Encerram-se aqui os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Habitação, juntamente com a Comissão de Licitações e Assessoria Jurídica, 
da Prefeitura Municipal de Selbach, RS, com referência ao processo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO DL 06/2015. 
 

ROSÁLIA CHAVES MALDANER 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

CLAUDIR MATIAS KOLING 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária 
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