
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 05/01/2021
Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0007/21
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 06/01/2021


HORARIO......................:
 14:30


Fornecedor.:

Endereço...:

CGCMF......:

CGCICM.....:
 Fone..:

Cidade.....:
 Estado:
 CEP:


OBJETIVO:
 : Locação de uma casa mista, com garagem, com área total de 

112m2, localizada na Av. Ernesto Gaboardi, 1013, Centro, para 

servir de alojamento, moradia dos policiais militares lotados e 

em exercício no grupamento da Brigada Militar de Benjamin 

Constant do Sul.


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 


02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 


06- Validade da Proposta...............: 


ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO


Modalidade: Dispensa de Licitação

Processo nº07/2021

Locadora: Maria Follador.

Objeto: Locação de uma casa mista, com garagem, com área total de 112m2, localizada na 

Av. Ernesto Gaboardi, 1013, Centro, para servir de alojamento, moradia dos policiais 

militares lotados e em exercício no grupamento da Brigada Militar de Benjamin Constant 

do Sul.

Preço: R$ 350,00, mensais.

Prazo: 12 (doze) meses, prorrogáveis.

No Município, existe apenas um órgão de segurança pública estadual, que é a Brigada 

Militar.

Desde a instalação do Município, e para contar com tal órgão de segurança é o 

Município que disponibiliza imóvel para instalação do batalhão, de outra sorte se 

ficaria totalmente desprotegido.

Esta sistemática ocorre na maciça maioria, para não dizer na totalidade dos pequenos 

municípios.

A crise na segurança pública, em especial a falta de efetivo, é conhecida, sendo mais 

grave nos pequenos municípios, que passaram a ser alvo preferencial dos assaltantes de 

bancos, dada a pouca resistência nestes locais.

Buscando aumentar o efetivo, e com isto aumentar a segurança, diversos municípios tem 

lançado mão dos maias variados mecanismos, com o intuito de atrair e garantir a 

permanência de policiais militares.

Dentre as alternativas encontradas está a disponibilização de alojamento para que 
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estes se instalem no município e aqui permaneçam não apenas durante o horário de 

trabalho, garantindo policiais em tempo integral.

Neste sentido o imóvel necessita atender a determinados fatores, possuir determinadas 

características. 

A localização, o acesso ao prédio e as saídas, devem ser estratégicas, possibilitando 

que mesmo que no grupamento e no alojamento, os policiais tenham condições de 

monitorar o movimento.

No município inexiste outro imóvel com características e condições tais para atender a 

tal necessidade, seja de acesso, seja de estrategicamente localizado, possibilitando o 

controle dos deslocamentos para São Valentim, Erval Grande, Chapecó e Erechim e de 

outro lado para Faxinalzinho, Nonoai etc., sendo estas e a sua localização 

determinantes da escolha do imóvel, tanto do grupamento como do alojamento.

O valor do aluguel está plenamente compatível com a realidade local.

A situação é aquela do inciso X do artigo 24 da lei das licitações "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;"

A presente situação encontra amparo na lei das licitações e na situação fática.

Deste modo, por tais razões ratifica-se a dispensa de processo licitatório para a 

locação do imóvel da senhora Maria Follador destinado a instalação e funcionamento do 

alojamento do grupamento da Brigada Militar local.


Benjamin Constant do Sul, 05- de janeiro de 2021.


Nilton José Valentini

Prefeito 


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
: Locação de uma casa mista, com garagem, com área total de 112m2, localizada na 

Av. Ernesto Gaboardi, 1013, Centro, para servir de alojamento, moradia dos 

policiais militares lotados e em exercício no grupamento da Brigada Militar de 

Benjamin Constant do Sul.


001
 12
 UN
 : Locação de uma casa mista, com garagem, 

com área total de 112m2, localizada na Av. 

Ernesto Gaboardi, 1013, Centro, para servir 

de alojamento, moradia dos policiais 

militares lotados e em exercício no 

grupamento da Brigada Militar de Benjamin 

Constant do Sul.


VALOR TOTAL:__________________________________
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Observações do Proponente:


Autorização:
 NILTON JOSÉ VALENTINI

PREFEITO MUNICIPAL


, em 05 de Janeiro de 2021
BENJAMIN CONSTANT DO SUL


Assinatura e Carimbo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL
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RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0007/21

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 05/01/2021


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 06/01/2021

HORARIO......................:
 14:30


                            Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

especificações acima,

bem como estamos cientes das condições gerais impressas na  mesma e as demais normas

que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações.


Carimbo:

Empresa:

Endereço:

Municipio:

Nome:


____/____/_______
Data Recebimento:
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