
 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 

Código registro TCE: 462CD66A6C32F9B360F1A04C0387D8497799B5F2 

 

 

RESUMO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE 

XANXERÊ 

 

FORNECEDOR: FRONZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 

CNPJ: 14.488.861/0001-63 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 

INEXIGIBILDIADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021 

 

VALOR TOTAL A SER PAGO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: R$ 9.867,95 0 

(nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) mensais. 

As despesas decorrentes desta inexigibilidade de licitação correrão a cargo da seguinte 

dotação, prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2022: 

 

Entidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

Órgão –  01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

Unidade – 001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

Projeto Atividade – 20.030 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

Red. de despesa: 6 – APLICAÇÕES DIRETAS: 3.3.90.00.00.00.00.00,   

Fonte de Recurso: 0.1.00.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIOS 

 

 

FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE - JUSTIFICATIVA:  

 

“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 a sua escolha, desde que o preço 

seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;” 

 

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em 

especial nos casos de: 

[...] 

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações 

e de localização tornem necessária sua escolha. 

[...] 

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste 

artigo, devem ser observados os seguintes requisitos: 



 

 

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos 

de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, 

e do prazo de amortização dos investimentos; 

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e 

disponíveis que atendam ao objeto; 

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser 

comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem 

para ela. 

 

 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE: 

 

Inicialmente, esclarecemos que a Câmara Municipal de Xanxerê, encontra-se 

instalada já no referido imóvel alugado, situado na Rua Rui Barbosa, 238, Centro, deste 

município, com área de 640m². 

Ocorre que o imóvel citado obtém as condições satisfatórias para o atendimento 

das necessidades da unidade administrativa requerente, uma vez que apresenta estrutura 

montada, localização privilegiada para atendimento aos anseios da comunidade, e sua 

composição física, instalações elétricas e hidráulicas estão em perfeitas condições, 

dispondo ainda de espaço físico adequado às rotinas administrativas e de atendimentos.  

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

                    

O preço pactuado nesse processo administrativo de inexigibilidade de Licitação é 

o valor praticado no mercado, e como a Câmara Municipal de Xanxerê já se encontra 

instalada no local, somente haverá reajuste, considerando o índice IGPM – de 19% 

(dezenove por cento), ficando o valor de R$ 9.867,95 (nove mil oitocentos e sessenta e 

sete reais e noventa e cinco centavos) mensais. 

 Também no preço pactuado estão abrangido o valor de despesas e água e 

condomínio que será arcado pelo Locador. 

 O Referido imóvel possui uma área de 640m² e conforme pesquisa mobiliária 

(docs. anexos) estão no valor de mercado imobiliário do município de Xanxerê (SC). 

 

      Xanxerê (SC), 22 de dezembro de 2021. 

  

 _____________________________________________ 

ARIELI PAULA ANDOLFATTO 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

À vista de exposição do Presidente da Comissão de Licitações, referente à  

realização da  despesa independente de Licitação, com fundamento nos motivos expostos 

acima, e de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei n° 14.133/2021 

e posteriores alterações: 



 

 

 

( x )  Homologo a realização da despesa. 

(    )  Indefiro a realização da despesa. 

 

 

 

_____________________________________________ 

SERGIO DE SOUZA NUNES 

Presidente 

Câmara Municipal de Xanxerê 

 


