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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro - Xanxerê - SC
CEP: 89820-000  CNPJ: 83.009.860/0001-13  Telefone: (49) 3441-8500

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fornecedor: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA -

Endereço:
Cidade: Inscrição Estadual:

DIRCEU GIORDANI
Xanxerê

CPF/CNPJ: 84.592.369/0005-54

Locação de espaço físico (auditório e duas salas) com capacidade de até 170 pessoas, equipado com
aparelhos multimídia, para realização de capacitações para professores da Secretaria Municipal de Educação
nos dias 21 a 23/07, 27 a 29/09 e um dia no mês de outubro de 2021, de acordo com especificações anexo ao
processo, através de Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93.

OBJETO DE COMPRA:

ITENS

Item Quantidade EspecificaçãoUnid. Valor Unit. Valor Total
1 1,000 UN Locação de espaço físico (auditório e duas salas) com capacidade de até 170 pessoas, 7.000,007.000,00

Pagamento:  Conforme Decreto

DESPACHO FINAL:

Valor da despesa:  R$ 7000,00

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8666/1993 - É 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  à  sua  escolha,  desde  que  o
preço  seja  compatível  com  o  valor  de  mercado,  segundo  avaliação  prévia;

RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
A Razão da Escolha do Fornecedor recai a Universidade do Oeste de Santa Catarina - FUNOESC considerando que o auditório e as salas de aula
da Unoesc atendem todas as necessidades (distanciamento social, banheiros, bebedouros, climatização, sonorização, palco, aparelhos multimidias),
atendendo inclusive ao protocolo sanitário para este período de pandemia,  além de que o valor  apresentado na proposta está de acordo com os
praticados pelo mercado,  conforme orçamentos acostados ao termo de referência.

Considerando a necessidade de formação para todos os profissionais de educação para continuidade do ano letivo de 2021.
Considerando a necessidade de organização do planejamento anual de acordo com o Continuun Curricular para os alunos da Educação Infantil  e
Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais.
Considerando que o Município de Xanxerê não possui um espaço adequado para realizar evento para 170 profissionais da educação.
Considerando  que  o  auditório  e  as  salas  de  aula  da  Unoesc  atendem  todas  as  necessidades  (distanciamento  social,  banheiros,  bebedouros,
climatização,  sonorização,  palco,  aparelhos  multimídias),  atendendo  inclusive  ao  protocolo  sanitário  para  este  período  de  pandemia.
Reitera-se que o referido local atende todas as necessidades para a realização do evento neste momento.
Faz-se necessário locar o referido espaço para a realização do evento, sendo que atuarão como palestrantes diversos profissionais para a formação
continuada.

JUSTIFICATIVA:

7.000,00Total:

OSCAR MARTARELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Xanxerê, 19 de Julho de 2021


