
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO 
CNPJ: 13.655.436-60

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N° 018/2021. PROCESSO N° 189/2021

DO OBJETO
() presente instrumento se refere à Locação de Imóvel destinado para funcionar o anexo da Secretaria 
Municipal de Administração, localizado na AV. Goiás, n" 177- Centro - São Desidério/BA, solicitado pela 
Secretaria Municipal de Administração Planejamento, Finanças e Orçamentos.
DA JUSTIFICATIVA

A locação do imóvel justifica-se devido à necessidade da Secretaria Municipal de Administração ter 
inúmeros setores que com a pandemia teve que ser dividido para não haver aglomeração em virtude do 
número de salas da Prefeitura não atender ao número de setores, atendendo assim as normas de 
distanciamento social, faz se necessário a locação de um espaço físico para uso da secretaria de 
administração e suas demandas atendendo as necessidades precípuas da Administração Pública, vez que 
dispõe de espaço e localização extremamente favoráveis.

Importante observar que a situação é destinada a prevenir as situações de risco social, possuindo assim 
caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e prevenindo situação de vulnerabilidade dos servidores 
públicos e munícipes.

Diante destes fatos, temos a aplicabilidade do inciso X do artigo 24 da lei 8.666/93 vejamos: Art. 24. E 
dispensável a licitação: (...) X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao 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, segundo avaliação prévia (Redação 
dada pela Lei n° 8.883, de 1994);

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 (A) LOCADOR (A): Sizaltino Pereira dos Santos.

DO VALOR: 2.000,00 reais mensais. O valor Total é de R$ 22.000.00 (vinte e dois mil reais)

DA BASE LEGAL Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93. DA AUTORIZAÇÃO Autorizo a presente 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

São Desiderio, 10 de fevereiro de 2021.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n°0l -Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesideno.ba.gov.br.



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

EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 018/2021. PROCESSO 
N° 189/2021. CONTRATO N° 034/2021.

DO OBJETO

O presente instrumento se refere à Locação de Imóvel destinado para funcionar 
o anexo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na AV. Goiás, n° 
177 -  Centro - São Desidério/BA, solicitado pela Secretaria Municipal de 
Administração Planejamento, Finanças e Orçamentos.

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

DO LOCADOR: Sizaltino Pereira dos Santos.

DO VALOR: O valor Total é de R$: 22.000,00 (vinte e dois mil reais). 

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

VIGÊNCIA: 11 (onze) meses

São Desidério, 10 de fevereiro de 2021.

Pça Emerson Barbosa, n°0l -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail: 
compras@saodesiderio.ba.eov.br.

mailto:compras@saodesiderio.ba.eov.br

