PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021034844
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº038/2021-CPL

ATO DECLARATÓRIO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Nos presentes autos o Secretário Municipal, propõe a celebração de contrato com
referente à locação de (01) um Imóvel localizado na Rua Ipameri, Quadra 19 lotes 06 a 09, Bairro
São Caetano, Luziânia-GO, em favor da empresa Aliança administradora de bens LTDA-ME CNPJ23.765.995/0001-87, Representante Gustavo Borges de Queiroz, CPF 867.968.871-15 e RG 3894591
SSP-GO, destinado ao funcionamento do Arquivo Municipal, da Prefeitura Municipal de Luziânia,
com valor mensal de R$ 6.995,13 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e treze centavos),
perfazendo um total de R$ 83.941,56 (oitenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta
e seis centavos), pelo periodo de 12 (doze) meses. Para aprovação nos termos do inciso VI do artigo
38 da Lei Federal nº 8666/93.
Considerando que a necessidade faz adequar a satisfação dos serviços solicitados e a
legalidade para os fins da execução dos serviços, conduzindo a confiabilidade da contratação;
Considerando que o valor da contraprestação dos serviços encontra-se de acordo com os
praticados no mercado nesta data;
Considerando as justificativas da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da
Assessoria Jurídica;
Considerando, ainda, o que dispõe o artigo 24 inciso X da Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, RESOLVO no uso de minhas
atribuições legais, declarar Dispensada de Licitação Pública a celebração de contrato referente à
locação de (01) um Imóvel localizado na Rua Ipameri, Quadra 19 lotes 06 a 09, Bairro São Caetano,
Luziânia-GO, em favor da empresa Aliança administradora de bens LTDA-ME CNPJ23.765.995/0001-87, Representante Gustavo Borges de Queiroz, CPF 867.968.871-15 e RG 3894591
SSP-GO, destinado ao funcionamento do Arquivo Municipal, da Prefeitura Municipal de Luziânia,
com valor mensal de R$ 6.995,13 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e treze centavos),
perfazendo um total de R$ 83.941,56 (oitenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta
e seis centavos), pelo periodo de 12 (doze) meses. Processo Administrativo nº 2021000805 e artigo
24 inciso X da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Registre-se e publique para os devidos fins.
Luziânia-GO, 18 de novembro de 2021.
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