
PROCESSO Nº 017/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 

 
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 
 O Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais, e com fundamento legal no art. 24, inciso X, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, vem pelo presente ato, 
ratificar a dispensa do procedimento licitatório do objeto conforme segue: 
 
Objeto: Locação de uma área de 7.300m² (0,73 hectares), devidamente individualizada, 
dentro de um todo maior, situada na Colônia Xadrez, Município de Coqueiros do Sul/RS, 
inscrito no registro de imóveis de Carazinho/RS sob a matricula nº 35.907, destinado a 
extração de saibro. 
 
Locador: Adenor De March, inscrito no CPF nº 917.789.640-87, CNH nº 00488901003 
DETRAN/RS, residente e domiciliado no distrito de Xadrez, Município de Coqueiros do 
Sul/RS. 
 
Dotação Orçamentária Inicial:  0403.26.782.0537.2194 – 3390.36.00.00.00.00 
 
Justificativa: O Município possui a absoluta maioria de suas estradas de terra, de chão 
batido, as quais, para sua manutenção e conservação necessitam de colocação de 
saibro, de cascalho ou brita, insto em face de que as estradas locais são constituídas, 
basicamente, de terra pura, com muita pouca pedra ou material mais consistente que 
garanta uma maior durabilidade e trafego seguro em dias de chuva. 
 
 No Município, dada a constituição e relevo de seu solo, são poucos os locais em 
condições de fornecer um material de qualidade. 
 
 O Município necessita com urgência de ampliar a área de saibro/cascalho, para 
atender a necessidade de recuperação e manutenção das vias localizadas no território 
do Município. 
 
 O local que se busca locar é estratégico visto sua localização e esta dentro dos 
preços praticados na região.  
 
 Se pelas características do solo e relevo local é difícil encontrar uma cascalheira 
com um bom tipo de cascalho, já que as características do material da jazida são 
fundamentais para as finalidades a que se destina, muito mais é uma saibreira que pelas 
condições de localização e características do local e do material fornecido possam 
atender plenamente as finalidades a que se destinam, quais seja, de ser utilizada na 
conservação das vias locais, se tratando de finalidade precípua da administração. 
 
 O Município diligenciou com a finalidade de localizar uma cascalheira/pedreira 
que tivesse material de boa qualidade, se localizasse em um local estratégico e, após 
tal verificação encontrou uma que pela sua localização e para o fim que a mesma se 
destina e pelas características do material a ser extraído, atende plenamente as 
finalidades a que se destina, como sendo o imóvel indicado no objeto. 
 
 O preço da locação, equivalente a 100 (cem) sacas de soja tipo indústria, de 60 
(sessenta) quilos cada um, período de 27 (vinte e sete meses) de utilização da área, se 
encontra absolutamente compatível com o valor do mercado local, em verdade se 
encontra até abaixo dele, isto em face do preço dos imóveis rurais locais que possuem 



um elevado valor no mercado data sua topografia e constituição, atingindo elevada 
produtividade. Para fins de apuração do valor do produto, será utilizado como parâmetro 
o preço praticado pela empresa COTRIJAL, no dia do pagamento. 
 
 O preço ofertado e aceito, mesmo que o Município venha a prorrogar por muito 
tempo, por muitas vezes, por vários anos o prazo, irá demorar para atingir o valor de 
aquisição da área. 
 
 Assim, a necessidade de um imóvel para extração de saibro/cascalho, as 
condições do imóvel, tanto das características do material como de locação, foram 
condicionantes a escolha do imóvel, aliado a escassez de tais no Município, o fim a ser 
dado ao mesmo se destina a finalidade precípua da administração, como sendo na 
recuperação e manutenção de estradas e, por fim, o preço está compatível com o de 
mercado, no atendimento das disposições insertas no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores quanto à justificativa da dispensa e a retificação da mesma, 
com a devida publicação do ato concernente na imprensa oficial, restam atendidos os 
requisitos da inexigibilidade da licitação a teor do art. 24, inciso X, daquele Texto 
Federal. 
 
 Ante a analise efetivada, conclui-se pela ratificação do presente procedimento 
de dispensa de licitação, com base nos fundamentos apreciados. 
 
 

Coqueiros do Sul/RS, em 16 de fevereiro de 2018. 
 
 

Leonir Wentz 
Vice-Prefeito  

No Exercício de Prefeito Municipal 
 


