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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- 
SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Dispensa de licitação n° 011/2023-DL/SEMAP 
Processo: 002.0102/2023-DL/SEMAP 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Locação de um imóvel urbano com estrutura em alvenaria em perfeita condições e estado de 
conservação, para utilização do locatário com a finalidade de atender As necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SEMAP/DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO — DEMUTRAN - Rurópolis - PA. A necessidade de locação do 
imóvel em questão fundamenta-se no Oficio remetido pelo Secretário de Administração, no qual 
informa que o órgão em comento preciso de espaço fisico adequado para suas atividades e demonstra 
que o imóvel pesquisado atende as finalidades precipuas da administração, vez que dispõe espaço e 
localização extremamente favoráveis para o atendimento do programa em questão. Considerando 
também que a Administração Pública, não disponibiliza de imóvel próprio para instalação mencionada. 
O espaço do referido imóvel está em consonância com a proposta e possui uma  area  adequada para o 
desenvolvimento das atividades inerentes a sua designação. Com  valor de aluguel dentro do valor de 
marcado. Com  amplo espaço para atender a população do Município de Rurópolis.  

Art.  24. É dispensável a licitação: 

X - Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precipuas 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; (Redação dada pela Lei n° 
8.883, de 1994). 

Rurópolis-PA, 07 de fevereiro de 2023. 

CEZAR C ANO DA SILVA 
Presidente da missão de Licitação  
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