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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

                                   Nº 029/2020. PROCESSO Nº 385/2020 

 

DO OBJETO 

O presente instrumento se refere à Locação de imóvel destinado ao funcionamento da 
Casa de Professores, localizado no Povoado de Campo Grande, Zona Rural – São 
Desidério/BA , solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, pertencente a este 
município de São Desidério.  

DA JUSTIFICATIVA 

Devido à falta de um espaço físico para atender os professores que se deslocam de outras 

localidades para lecionar no Povoado de Campo Grande, a Secretaria de Educação avistou que 

deve-se locar um imóvel, para que sejam atendidos da melhor forma e com um nível de conforto 

estrutural e satisfatório, eis que o Município não dispõe de um espaço físico para funcionar a 

Casa de Professores, por esta razão fez-se necessário a locação do imóvel, sediado no Povoado 

de Campo Grande, Zona Rural de São Desidério/BA, onde objetiva atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Educação.     

O aluguel da Casa de Professores é uma alternativa levando-se em conta o tempo, de forma que 

a construção de um estabelecimento demoraria e prejudicaria o andamento do planejamento da 

Secretaria. Visto também que deve-se pensar na segurança e conforto dos professores , sendo 

que alguns deles moram distantes e não teria como estar no local de trabalho no horário preciso, 

além da localidade não disponibilizar de pessoas capacitadas para desenvolver este trabalho é de 

suma importância que a Secretaria ofereça condições para o bem estar dos mesmos. 

DO LOCADOR 

LOCADOR: Eumar Gomes dos Santos. 

DO VALOR: 400,00 reais mensais. 

O valor Total é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 

DA BASE LEGAL 

Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93. 

DA AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

São Desidério, 20 de março de 2020. 
 
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 
 


