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ATA DE JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 070/2019, DISPENSA Nº 042/2019,
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

Aos três dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, na
sede da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 60, reuniuse a comissão de licitação designada pela Prefeita Municipal, Sra. Patrícia Santos de Almeida
Bernardo, em conformidade com a Portaria nº 171/2018, de 14 de dezembro de 2018, sob a
presidência do Sra. Patrícia Kraut de Mendonça e dos membros Marina Loiola Kuehne e Joel
Gonçalves dos Santos, conforme dispõe o art. 51, da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, para o devido julgamento e classificação da proposta para locação de Imóvel
Urbano do Programa de Benefícios Assistenciais (aluguel social) para acolhimento da família
da senhora Aline Aparecida Rocha Lourenço, residente e domiciliada em Maria da Fé/MG,
conforme ordem judicial nº 0205.18.000104-7,em atendimento a Secretaria Municipal de
Assistência Social. A locação do imóvel será por um período de (12) doze meses no valor
mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), cujo valor total é de R$ 5.400,00 (cinco
mil e quatrocentos reais). O Imóvel Urbano é de propriedade de Maria Izabel Ferreira Silva,
CPF: 337.928.308-84, está localizado na Rua João Gonçalves da Costa, nº 438, bairro Centro,
na cidade de Maria da Fé/MG, o imóvel é bem localizado e atende as necessidades, podendo
tranquilamente abrigar a família beneficiada, conforme laudo de avaliação em anexo. A
presente Dispensa baseia-se no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e
se faz necessário tendo em vista que a família do menor Pedro Lucas Rocha Gonzaga,
encontra-se em situação de risco. Os documentos da proprietária encontram-se de acordo
com a Lei 8.666/93. Esta ata será encaminhada para Parecer Jurídico e publicação no site
oficial da Prefeitura, no Diário Oficial do Município e quadro de avisos. Nada mais havendo
a tratar, a Sra. Presidente da Comissão de Licitação deu por encerrada esta sessão da qual foi
lavrada e assinada pela Comissão.
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