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PROCESSO LICITATÓRIO N. 104/2022 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 28/2022-DL 

 

 

 

Considerando as instalações dos locais e considerando que a Prefeitura Municipal não dispõe de 

espaço similar, para a atuação da EPAGRI de Grão-Pará, além dos espaços oferecidos pelo 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GRÃO-PARÁ, CNPJ n. 

84.075.183/0001-02, com amparo no inciso X, do artigo 24, da Lei n. 8.666/93, indico a 

celebração do contrato de Locação de 01(uma) sala, medindo aproximadamente 120m², 

localizada no prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Grão-Pará, situado na Rua 

Aderbal Ramos da Silva, 62, no Centro, da Cidade de Grão-Pará/ SC, para serem utilizadas para 

funcionamento da EPAGRI de Grão-Pará, pelo valor mensal de R$ 700,00 (Setecentos reais), 

mensais, com dispensa de licitação, até 31 de dezembro de 2023, prorrogando-se sua vigência, 

automaticamente, independentemente de aditivo contratual, para os anos de 2024 e 2025, no caso 

de o Locador enviar toda a documentação necessária para celebração contratual nos meses de 

dezembro de 2023 e dezembro de 2024, respectivamente. 

  

§ 1º. A documentação encaminhada nos meses de dezembro de 2023 e dezembro de 2024 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 2023 ou em 31 

de dezembro de 2024, conforme o caso. 

Dotação Orçamentária: (27) 05.001.20.608.0007.1.001.3.3.90.1.500.0000.0000. 

 

 

Grão-Pará/ SC, 05 de dezembro de 2022. 
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JOSIANE KÜLKAMP MEURER 

Presidente da Comissão de Licitação 
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JAQUELINE BERTYO BAGIO 

Secretária da Comissão de Licitação  
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ABNER ULISSES MAZZARO 

Membro da Comissão de Licitação 
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