
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO
CNPJ: 13.655.436-60

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N° 002/2021. PROCESSO N° 788/2020
DO OBJETO
O presente instrumento se refere à locação de imóvel no Povoado de Almas, S/N -  Zona Rural -  
São Desidério/BA, destinado a instalação da Casa dos Professores, requisitado pela a Secretaria 
Municipal de Educação.

DA JUSTIFICATIVA
Devido à falta de um espaço físico para atender aos professores que se deslocam de outras 

localidades para lecionar no Povoado de Almas, 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 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 Almas , Zona Rural de São Desiderio/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 distante e não teria como estar no local de trabalho no horário preciso, além da localidade não 

disponibilizar de pessoas capacitadas para desenvolver este trabalho. Portanto é de suma importância que 

a Secretaria ofereça condições para o bem estar dos mesmos.

O imóvel a ser locado se adequa perfeitamente às necessidades para o fim que se almeja, tanto pela 

localização geográfica (que condicionou a sua escolha), tanto pelo espaço físico do terreno e da área 

construída, atendendo as finalidades precípuas da contratação pretendida.

DO LOCADOR
LOCADOR: Diones Soares de Barros.

DO VALOR: 350,00 reais mensais.

O valor Total é de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 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, 04 de janeiro 2021. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n°0l -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-21 I9. E-mail: licitacfrol@saodesiderio.ba.sJov.br.

mailto:licitacfrol@saodesiderio.ba.sJo


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO 
CNPJ: 13.655.436/0001-60

EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 002/2021. PROCESSO 
N° 788/2020. CONTRATO N° 003/2021.

DO OBJETO

O presente instrumento se refere à locação de imóvel no Povoado de 
Almas, S/N -  Zona Rural -  São Desidério/BA, destinado a instalação da 
Casa dos Professores, requisitado pela a Secretaria Municipal de 
Educação.

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

DO LOCADOR: Diones Soares de Barros.

DO VALOR: O valor Total é de R$: 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais).

DA BASE LEGAL: Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93.
—

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

São Desidério, 04 de janeiro de 2021.

Pça Emerson Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2119. E-maü:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br

