
f~'\PREFFITURA OF

SOBRAL
S'TERMO JUSTIFICADO DE DISPENSA DE LICITAQAO TJDL N° 027/2019-SMS.

A Secretaria Municipal da Saude, atraves do Gerente da Celuia de

Infraestrutura, vem mui respeitosamente, solicitar de V. Sa, Que seja declarada a

Dispensa de Licitapao. para o servipo abaixo relacionado:

locapao de um imovel situado na Rua Joao Frederico, 230.
Campo dos Velhos, Sobral/CE, destinado sua utilizapao para o
funcionamento do CSF - Centro de Saude da Familia Campo dos
Velhos, neste Municipio de Sobral.

1.

O Presente Termo de Dispensa de Licitapao tem como fundamento o art. 24,

inciso X, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterapoes.

A escolha da contratada, a Sra Maria do Espirito Santo Ponte Alves, CPF: n°

228.803.213-87, alem do atendimento ao comando normativo supra, segundo a

justificative apresentada e termo de referenda constante nos autos, deve-se ao fato de

que. O mencionado imovel sera destinado ao funcionamento do CSF - Centro de

Saude da Familia Campo dos Velhos, considerando que nao possuimos sede propria.

Ademais. a para prestapao dos servipos basicos de saude com qualidade nos

atendimentos aos usuarios, atendendo a todos, de acordo com suas necessidades.

Tendo em vista que a estrutura fisica e localizapao do imovel sao compativeis

com o servipo prestado, tendo impacto inclusive financeiro, pois nao precisara de

reformas ou adaptapoes.

No concernente ao prepo, revela notar que o valor global correspondente para

citada locapao importa em R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais), conforme proposta

de prepo em anexo.

Pelo exposto, submetemos o presente Termo de Dispensa de Licitapao a

apreciapao do llmo. Sr. Secretario Municipal da Saude, para o devido conhecimento e,

verificada a oportunidade e convenience para esta Publica Administrapao, RATIFICAR

o presente Termo de Dispensa de Licitapao.

Sobral/CE, 3 L de de k-} i
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'"Valdenice Rodrigues Mourao

Gerente da Celuia de Infraestrutura
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Considerando o Termo de Dispensa de Licitagao emitido pelo Gerente da C£ju!a de . r /

Infraestrutura. bem assim, considerando o amparo legal dos fatos ategado®#ÿÿ
referido Termo. RATIFICO o presente TERMO DE DISPENSA DE LICITAQAO, para

contratagao do Sra Maria do Espirito Santo Ponte Alves, objetivando a locagao de

urn imovel situado na Rua Joao Frederico, 230, Campo dos Velhos, Sobral/CE,

destinado sua utilizagao para o funcionamento do CSF - Centro de Saude da Familia

Campo dos Velhos, neste Municipio de Sobral, em consonancia com o Art. 24, Inciso

X e Art. 26 Incisos II e Ml da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

• .»

Efetue-se a devida publicagao e a referida contratagao. •M

4jJJuy de 1° >Sobral-CE. 31 de f

GERARDO CRjSTINO F1LH
Secretario Muni


