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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022000305 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 

 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL. 

  

Nos presentes autos a Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, propõe 

a celebração de contrato com o Sr. WAGNER MEIRELES, CPF nº 054.653.971-87 e RG nº 208215 

SSP DF referente ao imóvel localizado Rua Coronel Antônio Carneiro, nº 395, Centro - Luziânia-

GO; 

 

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 com o Sr. 

WAGNER MEIRELES, para locação do imóvel localizado na Rua Coronel Antônio Carneiro, nº 

395, Centro - Luziânia-GO, sendo o imóvel composto por, 01 sala comercial com 02 portas de ferro, 

02 banheiros, 01 cozinha com balcão, 01 sala de escritório, pisos de granitina, cerâmica e piso grosso, 

pintura lisa, forro laje pré-moldada, escada para o subsolo sem corrimão, no valor mensal de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), perfazendo um valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois 

mil reais), destinado ao Funcionamento almoxarifado, atribuído à guarda e conservação de materiais 

junto á Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho por um período de 12 (doze) 

meses. 

 

Registre-se e publique para os devidos fins.   

 

 

Luziânia-GO, 18 de março de 2022. 

 

 

 

MICHELE AGUIAR DE CASTRO MEIRELES 

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS 

 

 

 

 


