Prefeitura Municipal de Itapoá / SC
Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos
Rua Mariana Michels Borges(960), nº201–Itapema do Norte –89249-000- Itapoá (SC)-CNPJ 81.140.303/0001-01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/2017
PROCESSO Nº 157/2017
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, justifica o
presente termo de dispensa através da fundamentação legal e pelos considerandos que seguem abaixo:
Considerando Termo de Ajustamento de Conduta firmado no Inquérito Civil nº 06.2011.005373-7, o
qual se comprometeu o Município de Itapoá a implantar e fazer funcionar o Centro de Bem Estar Animal
para atendimento da política pública de prevenção e combate de zoonoses, bem como o atendimento e
resguardo dos direitos dos animais.
Considerando que este município não dispõe de espaço físico, nem local apropriado para abrigar
e prestar atendimento a estes animais.
Considerando que a locação de outro imóvel para objeto tão específico, incorria em um alto custo
de implantação, readequação, e ajustes para o Município.
Considerando que ainda resta caracterizada a necessidade de se ter um local apropriado, e que o
local atende ao interesse público, e que ainda é dever do Município manter as instalações e seu custeio.
Considerando o Parecer Jurídico nº 181/2017 da Procuradoria Jurídica desta municipalidade;
mercado;

Considerando que os valores a serem pagos a título de aluguel são compatíveis com o preço de
Autoriza a locação dos objetos a seguir descritos:

1. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X da Lei n 8.666/93.
2.1 OBJETO: locação de imóvel para funcionamento do Centro de Bem Estar Animal, em atendimento à
política pública de prevenção e combate de zoonoses, bem como ao atendimento e resguardo dos direitos
dos animais do município, em acolhimento ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado no Inquérito Civil
n° 06.2011.005373-7, conforme especificações a seguir descritas:
Descrição do Imóvel
Chácara Motoraty, localizada a rodovia SC 415, poste 453 no
bairro Jaguaruna, com área de 600m², toda murada, com
alambrado. Registrada no Registro de Imóveis da Comarca de
Itapoá/SC sob o nº 227 do livro 02, folha 01, contendo edificação
em alvenaria de 122m² com as seguintes características: 4
(quatro) salas amplas, 2 (dois) banheiros, 1 (uma) cozinha, 1
(uma) lavanderia, 1 (uma) dispensa, 1 (uma) sala com 6 (seis)
baias, 1 (uma) sala com 14 baias contendo 1 (um) banheiro, em
pavimento térreo.

Valor Mensal

Valor Total
(12 meses)

R$ 3.223,36

R$ 38.680,32

2.1.1 FINALIDADE: Funcionamento do Centro de Bem Estar Animal, em atendimento à política publica de
prevenção e combate de zoonoses
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2.1.2 VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E FUNDAMENTO DAS DESPESAS: valor de R$ 38.680,32
(trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos). Valor mensal de R$ 3.223,36 (três mil,
duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos).
2.1.3 PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicia em 01/01/2018, finalizando-se em 31/12/2018, podendo ser
prorrogado ou renovado a qualquer tempo de acordo com o interesse da administração pública.
2.1.4 CONTRATADO: OSMAR MEYER RIBEIRO, portador CNPF/MF: 384.576.529-15,
residente e domiciliado à Avenida Paraná, nº 70, Barra do Saí, neste município
2.4.5 DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS: Correrá pela dotação orçamentária conta:
Descrição
Cód. Órgão Unid. Função Subfunção Progr. Proj/Ativ. FR
Subelemento
01000000 333903915
o Gabinete
13
003
001
004
122
002
2004

Itapoá, 13 de dezembro de 2017.

MARLON ROBERTO NEUBER
Município de Itapoá
Prefeito Municipal
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