
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 - Centro - São João Batista  / SC 

Fone: (48) 3265-0195 - Ramal: 206 - CEP: 88.240-000 
CNPJ: 82.925.652/0001-00 - e-mail: licita@sjbatista.sc.gov.br/licita01@sjbatista.sc.gov.br 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 074/PMSJB/2018 
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OBJETO: LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA EXPLORAÇÃO DA MINA DE SAIBRO 

NO BAIRRO ARATACA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA SC. 

 

CONTRATADO: Diogo Wisenteiner, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 

Geral Tigipió, s/n, São João Batista, SC, inscrito no CPF nº 035.334.499-04 e RG nº 

4.411.896.  

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA DISPENSA: A fundamentação da dispensa está 

contida no inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, ipsis literis: 

 

“Art. 24. É dispensável a licitação: 

[...] 

X – para compra ou locação de imóvel destinado ao 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“. 

 

JUSTIFICATIVA: A ausência de licitação no caso em questão, deriva da 

impossibilidade de o interesse público ser satisfeito com outro imóvel, que não o 

escolhido, vista que, o minério retirado no imóvel locado, não se encontra disponível em 
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outras áreas e é indispensável para as obras de infraestrutura do Município. Caso não 

houvesse uma extração em posse do Município, implicaria em um custo muito maior ao 

erário. Assim sendo, a dispensa da licitação encontra amparo no art. 24, inciso X, da Lei 

8.666/93, e justifica-se pela obediência a todos os requisitos exigidos pelo dispositivo 

mencionado.  

 

RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO: A escolha do Município de São João 

Batista para a locação desse determinado terreno, se deu em razão de não haver 

outras áreas que possuem a mina de saibro. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Para efeito de verificar a razoabilidade do preço a ser 

desembolsado pela Administração Pública e definir sobre a validade da contratação 

direta, por dispensa de licitação, para locação de um terreno destinado a exploração de 

saibro, o valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) mensais, informado apresenta 

valor compatível com o interesse público. Isto porque, à primeira vista, pelo notório 

conhecimento no mercado, sabe-se que esta possui valores costumeiramente elevados. 

 

PREÇO E PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 12 parcelas de R$ 3.080,00 

(três mil e oitenta reais), totalizando R$ 39.960,00 (trinta e nove mil novecentos e 

sessenta reais), mediante apresentação de recibo. 

 

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de até 12 meses. 

 

RECURSOS: O recurso desse processo correrá por conta da seguinte despesa: (88) 

3.3.90.36.15.00.00.00 - Secretaria de Infraestrutura. 
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CONCLUSÃO: Atendendo de pleno o disposto no art. 24, X, da Lei 8.666/93, 

apresentamos a presente justificativa para ratificação do Secretário de Infraestrutura e 

posterior publicação no Diário Oficial dos Municípios. 

 

São João Batista, 11 de abril de 2018. 

 

Comissão Permanente de Licitação: 

 

 

Edson Nunes 
Presidente 

 
 
 

Rosilene Silva Duarte 
Secretária 

 
 
 

Aluísio Venâncio da Silva 

Membro 
 

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em 

consideração os termos do Parecer Jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, 

RATIFICO o presente processo de Dispensa de Licitação. 

 

São João Batista, 12 de abril de 2018. 

 

 

Giuvano de Souza 
Secretário de Infraestrutura 

 

 


