
Estado do Pará
GOVERNO MUNI CI PAL DE CACHOEI RA DO PI RI Á

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADM I NI STRATI VO
DE DI SPENSA Nº 23090001/21

O   Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Cachoeira do Piriá/ Pa,
por ordem do ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Piriá -PA, que no
uso de suas atribuições vem abrir o presente processo de Dispensa de Licitação para locação de Imóvel
destinado ao funcionamento do prédio do Alojamento dos Professores do SOME na Comunidade Quilombola
de Camiranga.

DA FUNDAM ENTAÇÃO LEGAL

A dispensa de licitação tem como fundamento Inciso X do Art. 24 da lei nº.
8.666/93, transcrito abaixo:

Art. 24: É dispensável a licitação: (...)
X: para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com
o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

JUST I FI CATI VA DA CONTRATAÇÃO

A razão de escolha do Locador acima identificado deu-se em razão das características e
localização do imóvel/terreno, tendo em vista a necessidade de instalação e funcionalidade do Almoxarifado
da Secretaria de Educação, levando-se em conta a localização e amplo espaço.

JUSTI FI CATI VA DO PREÇO

O valor do aluguel ficou definido em R$ 333,33 (trezentos e trinta e três reias e trinta e três
centavos), mensais. Após avaliação prévia, o preço está de acordo com o praticado no mercado.
Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de acordo com a seguinte dotação orçamentária

Exercício   2021   Atividade0301.121220018.2.012 Manutenção da Secretaria Municipal de
Educação, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física.



Estado do Pará
GOVERNO MUNI CI PAL DE CACHOEI RA DO PI RI Á

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Cachoeira do Piriá-PA, no uso de suas atribuições
legais e considerando a matéria constante neste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de
DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentado no inciso X, Art. 24 da Lei nº. 8.666/93, para contratação do
objeto do presente TERMO.

CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA, 27 de Setembro de 2021

ANTONIO LUCENA DE SOUSA
Comissão de Licitação
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