
PROCESSO Nº 17966/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016

1. OBJETO:

1.1. Contratação  de  serviços  para  abrigamento  de  adolescente  em  situação  de

vulnerabilidade, risco social, psíquico e moral, em razão de medida protetiva determinada

judicialmente por se tratar de indivíduo desprotegido.

2. CONTRATADA:

2.1.  INSTITUTO  BRASILEIRO  NOVA  ESPERANÇA,  CNPJ  nº  06.243.009/0001-00.

Endereço: Rua Deoclécio Rodrigues, nº 980, bairro Berto Ciro, Município de Nova Santa

Rita (RS), CEP 92480-000.

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O município pagará à contratada o valor R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), dividido

em parcelas mensais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) durante o período de 06

(seis) meses;

3.2. O pagamento  será  efetuado até  o  10º  (décimo) dia  do mês subseqüente  ao da

prestação dos serviços, mediante recebimento da Nota Fiscal.

4. ORÇAMENTO:

4.1. As  despesas  decorrentes  deste  processo  serão  por  conta  da  seguinte  dotação

orçamentária:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

08.243.0003.2.015.000  –  FMAS  –  Manutenção  da  proteção  social  de  alta  e  média

complexidade

CATEGORIA ECONÔMICA:

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

RECURSO FINANCEIRO: 001 - Livre

5. JUSTIFICATIVA:

5.1.  A presente Dispensa de Licitação justifica-se pela necessidade de atendimento a

determinação  judicial  para  acolhimento  de  munícipe  em  situação  de  vulnerabilidade



social. Trata-se de adolescente que já é abrigado por instituição contratada pelo Município

mas que,  em virtude de problemas de convivência,  precisa  ser  desabrigada  da atual

instituição e abrigada em outra. A determinação judicial é datada de 06/12/2016 e impera

que o município providencie vaga em nova instituição no prazo de cinco dias.

 6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

6.1. O valor da contratação é condizente com os valores médios praticados por outras

instituições de mesma natureza.

7.  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL:  Art.  24,  inciso  IV da Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas

posteriores alterações.

Com base no Artigo 26 da Lei  Federal  8.666/93 e Lei  Federal  8.883/94,  RATIFICO a

presente DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Restinga Sêca, 28 de dezembro de 2016.
 

MAURO SCHÜNKE
Prefeito Municipal

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica

OAB/RS 90.031
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