
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  38/2021 - DL

84/2021
30/09/2021

Folha:  1/3

399.684.050-00

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CPF:

Objeto da Compra:

VITORIO MAGRI
LINHA PONTE DO PARDO
Vista Alegre  -  RS

AQUISIÇÃO DE DIREITO DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO/SAIBRO EM PROPRIEDADE PARTICULAR NESTE 
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS.

Inscrição Estadual:

Código: 7258

 Item Quantidade Unid. Especificação
1 SD Locação de uma fração de terras rurais, de formato retangular, com área de um

mil e quatrocentos metros quadrados (1.400 m²), situado na Linha Ponte do
Pardo, Interior do Município de Vista Alegre / RS, registrado sob matrícula n.º
9.249 do Registro de Imóveis de Frederico Westphalen / RS, de propriedade do
Sr. Vitório Magri, destinada para a exploração de cascalho/saibro para a
manutenção e melhoria da malha viária municipal.

1,00  

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  38/2021 - DL

84/2021
30/09/2021

Folha:  2/3

 JUSTIFICATIVA 

I - Uma fração de terras rurais, de formato retangular, com área de um mil e quatrocentos metros quadrados
(1.400 m²), situado na Linha Ponte do Pardo, Interior do Município de Vista Alegre / RS, registrado sob matrícula
n.º 9.249 do Registro de Imóveis de Frederico Westphalen / RS, de propriedade do Sr. Vitório Magri.

II - Uma fração de terras rurais, de formato retangular, com área de mil metros quadrados (1.000 m²), situado na
Linha Pavão, Interior do Município de Vista Alegre / RS, registrado sob matrícula n.º 6.290 do Registro de Imóveis
de Frederico Westphalen / RS, de propriedade do Sr. Dilamar Binelo.

Justifica-se tal procedimento, tendo Em vista que é de suma importância para manutenção e recuperação das
estradas vicinais municipais. Os imóveis encontram-se em posição estratégica possibilitando a imediata retirada
de macadame com o maquinário municipal e seu pronto atendimento a várias comunidades/localidades.

Ademais, a extensão territorial do nosso município, bem como a grande a quantidade de estradas rurais que este
possui, se faz indispensável manter as mesmas em boas condições de trafegabilidade, realizando as
manutenções e adequações necessárias.

Conforme preceitua Marçal Justen Filho (2004, p. 236), referente ao impacto orçamentário:

A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção
legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei
determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da
necessidade pública. Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório,
quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública.

Os termos do art. 24, II, da Lei nº. 8.666/1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação quando:

Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Vista Alegre,  30  de  Setembro  de  2021

JANDRI GOTZ CENTENARO
Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  38/2021 - DL

84/2021
30/09/2021

Folha:  3/3

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

5.000,00

Vide contrato.

ZAIRO RIBOLI
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------------------------------

(cinco mil reais)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  38/2021 - DL

84/2021
30/09/2021

Folha:  1/3

885.093.460-20

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CPF:

Objeto da Compra:

DILAMAR BINELLO
LINHA PAVÃO
VISTA ALEGRE  -  RS

AQUISIÇÃO DE DIREITO DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO/SAIBRO EM PROPRIEDADE PARTICULAR NESTE 
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS.

Inscrição Estadual:

Código: 8374

 Item Quantidade Unid. Especificação
2 SD Locação de uma fração de terras rurais, de formato retangular, com área de mil

metros quadrados (1.000 m²), situado na Linha Pavão, Interior do Município de
Vista Alegre / RS, registrado sob matrícula n.º 6.290 do Registro de Imóveis de
Frederico Westphalen / RS, de propriedade do Sr. Dilamar Binelo, destinada
para a exploração de cascalho/saibro para a manutenção e melhoria da malha
viária municipal.

1,00  

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  38/2021 - DL

84/2021
30/09/2021

Folha:  2/3

 JUSTIFICATIVA 

I - Uma fração de terras rurais, de formato retangular, com área de um mil e quatrocentos metros quadrados
(1.400 m²), situado na Linha Ponte do Pardo, Interior do Município de Vista Alegre / RS, registrado sob matrícula
n.º 9.249 do Registro de Imóveis de Frederico Westphalen / RS, de propriedade do Sr. Vitório Magri.

II - Uma fração de terras rurais, de formato retangular, com área de mil metros quadrados (1.000 m²), situado na
Linha Pavão, Interior do Município de Vista Alegre / RS, registrado sob matrícula n.º 6.290 do Registro de Imóveis
de Frederico Westphalen / RS, de propriedade do Sr. Dilamar Binelo.

Justifica-se tal procedimento, tendo Em vista que é de suma importância para manutenção e recuperação das
estradas vicinais municipais. Os imóveis encontram-se em posição estratégica possibilitando a imediata retirada
de macadame com o maquinário municipal e seu pronto atendimento a várias comunidades/localidades.

Ademais, a extensão territorial do nosso município, bem como a grande a quantidade de estradas rurais que este
possui, se faz indispensável manter as mesmas em boas condições de trafegabilidade, realizando as
manutenções e adequações necessárias.

Conforme preceitua Marçal Justen Filho (2004, p. 236), referente ao impacto orçamentário:

A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção
legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei
determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da
necessidade pública. Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório,
quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública.

Os termos do art. 24, II, da Lei nº. 8.666/1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação quando:

Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Vista Alegre,  30  de  Setembro  de  2021

JANDRI GOTZ CENTENARO
Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  38/2021 - DL

84/2021
30/09/2021

Folha:  3/3

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

7.000,00

Vide contrato.

ZAIRO RIBOLI
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------------------------------

(sete mil reais)


