
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 08/2022 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2022-DL 

 

 

Considerando a necessidade de locação de espaço físico adequado para o Instituto Catarinense de 

Sanidade Agropecuária - ICASA; considerando que o Município não tem espaço similar além do 

oferecido pelo Srª. HELENA BELTRAME DELLA GIUSTINA: uma sala localizada na Rua 

Barão do Rio Branco, 307, Centro, Grão-Pará/SC, medindo de 60M² (sessenta metros 

quadrados), aproximadamente, sob a Matricula n° 14.365, Lv. AAO, considerando que o valor 

de R$ 800,00 (oitocentos reais) proposto pelo Srª. HELENA BELTRAME DELLA 

GIUSTINA, brasileira, viúva, portador do CPF n. 871.556.729-04 e do RG n. 5/r 2.935.925, 

residentes e domiciliados na Rua Angelo Alberton Luiz, S/n, centro, Grão-Pará/SC, é compatível 

com os valores de locação de mercado, condiciona-se sua escolha pela localização e pelo 

atendimento às finalidades, conforme preceitua o inciso X do art. 24 da Lei n. 8.666/93, ao 

preço de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, com dispensa de licitação, até 31 de dezembro de 

2022, prorrogando-se sua vigência, automaticamente, independentemente de aditivo contratual, 

para os anos de 2023 e 2024, no caso de o Locador enviar toda a documentação necessária para 

celebração contratual nos meses de dezembro de 2022 e dezembro de 2023, respectivamente. 

  

§ 1º. A documentação encaminhada nos meses de dezembro de 2022 e dezembro de 2023 pelo 

Locador, que servirá de base para prorrogação automática da vigência contratual, será anexada 

pela Municipalidade ao Processo de Dispensa de Licitação, relativamente a este Contrato. 

§ 2º. Porventura o Locador deixar de enviar toda a documentação necessária tratada nesta 

Cláusula, entenderá a Municipalidade que inexiste intenção de prorrogação automática da 

vigência contratual, a qual findará, de forma automática, em 31 de dezembro de 2022 ou em 31 

de dezembro de 2023, conforme o caso 

 

Grão-Pará/ SC, 17 de janeiro de 2022. 
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JOSIANE KÜLKAMP MEURER 

Presidente da Comissão de Licitação 
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JAQUELINE BERTO BAGIO 

Secretária da Comissão de Licitação 
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                                                      EMIR MÜLLER BRATTI     

Membro da Comissão de Licitação 
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