
PROCESSO LICITATÓRIO N. 83/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2018 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 A presente Dispensa de Licitação se dá devido a necessidade de locação de espaço 
físico para o Projeto Judô. Conforme justificativa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, 
o Projeto Judô desenvolve atividade esportiva na modalidade Judô como forma de inclusão 
social de crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes que participam do Projeto são 
estudantes do ensino fundamental e médio das Escolas Municipais e Estaduais do Município. 
 
 Esse projeto tem como objetivo criar oportunidades para que crianças e adolescentes 
despertem o interesse pela atividade esportiva auxiliando no processo ensino aprendizagem, 
realizadas por professor especializado. 
 
 O Projeto atende aproximadamente 90 crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos de 
idade e todas as aulas são ministradas em local disponibilizado pela Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte. 
  
 Sendo assim, precisam de espaço adequado para realização do mesmo com todas as 
especificações necessárias para o atendimento destas crianças como acessibilidade, 
localização que não ofereça riscos já que estamos tratando de crianças e adolescentes e as 
aulas além de serem em período matutino e vespertino também acontecem no período 
noturno, e ainda o tamanho da sala (por se tratar da instalação de tatame). 
 
 Assim, a sala em questão atende a todos esses requisitos e também tem valor de 
aluguel de imóvel compatível com o valor de mercado. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 A Dispensa de Licitação n. º 4/2018 tem sua fundamentação legal no inciso “X” do 
artigo 24, da Lei 8.666/93 consolidada que preceitua o seguinte: 
 

Inciso 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;”. 

 
 Fundamentação com base em Parecer Jurídico nº. 016/2018 de 18/06/2018, acatado pelo Sr. 
Prefeito Municipal na mesma data. 
 
 
RAZÃO DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES E JUSTIFICATIVA DE PREÇO 
 
 O fornecedor escolhido foi Sra. Nemari Colla, pois atende as necessidades do 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, dispondo de imóvel com localização ideal 
e com espaço físico adequado suficiente para a instalação de toda a estrutura pretendida com 
acessibilidade, e a mesma encontra-se apta para o fornecimento do objeto a ser contratado 



conforme certidões negativas apensadas. O valor mensal ficará em R$ 980,00 (novecentos e 
oitenta reais), conforme avaliação emitida por corretor de imóveis, documento este integrante 
da presente dispensa. 
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