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Declaração de Dispensa de Licitação

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021

Tendo em vista o que consta do processo administra�vo nº. 202112404001227, declaro, com
fundamento no ar�go 24, X, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Decreto Estadual n.º 9.737/2020, de 27 de
outubro de 2020, a dispensa de licitação, visando a locação do imóvel urbano para sedirar as instalações
e funcionamento da UNIDADE LOCAL DA EMATER de Santa Isabel,GO, no total es�mado de R$
3.920,28 (tres mil, novecentos e vinte reais e vinte e oito centavos),  durante período de 12 (doze) meses.

 

JUSTIFICATIVA

A dispensa de licitação, por seu turno, decorre do fato de que a realização da pretensa contratação faz-se
necessária para sediar a Unidade Local da EMATER em Santa Isabel, já que houve o encerramento do
convênio existente entre a EMATER e a prefeitura, através de no�ficação extrajudicial e que o local
escolhido sa�sfaz às necessidades e conveniências administra�vas e técnicas desta empresa,
encontrando-se em região de bom acesso para os produtores rurais e público alvo da empresa, em
razoável e aceitável distância dos demaos órgãos píblicos federais, estaduais e municipais localizados no
Município, conforme Termo de Referência 000025976075.

Acerca do preço, insta destacar que o preço ajustado encontra-se dentro da média de mercado, conforme
laudo de avaliação 000025532096.

 

 

Antelmo Teixeira Alves

Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a decisão da Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural referente à contratação visando a
locação do imóvel urbano para sedirar as instalações e funcionamento da UNIDADE LOCAL DA EMATER de
Santa Isabel,GO, no total es�mado de R$ 3.920,28 (tres mil, novecentos e vinte reais e vinte e oito
centavos),  durante período de 12 (doze) meses, por meio de procedimento de dispensa de licitação, com
fundamento no ar�go 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93.

 

Pedro Leonardo de Paula Rezende

Presidente da Emater

 



GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, em GOIANIA - GO, aos 22 dias do mês de
dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO LEONARDO DE PAULA REZENDE,
Presidente, em 27/12/2021, às 10:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026256428 e o código CRC A579A199.
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