
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 22.981.088/0001-02 
 

 

 

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000 
Email: cpl2021pmt@gmail.com  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

 
 
  A Comissão de Licitação do Município de TUCUMÃ, através do 
FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, consoante 
autorização da Sra. LIVIA LIRA DE ARAUJO, SECRETÁRIA MUNICIPAL, vem 
abrir o presente processo administrativo para LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO 
EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA DO 
JAMBEIRO, Nº 214, SETOR MORUMBI, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E  ADOLESCENTE.  
 

 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
 
  A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 
art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, conforme diploma legal abaixo citado: 
 
 
  Art. 24 -  É dispensável a licitação: 
 
  I - OMISSIS 
 
 
  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;" 
 

 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
 O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades 
do Município de TUCUMÃ, atendendo à demanda do FUNDO MUL. DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 
n.º 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que 
por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, 
dentro das exigências requeridas por este dispositivo. 
 Diante da necessidade de locação de imóvel para instalação do Conselho 
Tutelar, haja vista o município não possuir espaço próprio para que possa ser 
usado para atender a demanda e a pasta não possuir imóvel próprio para esta 
função. A localização em áreas residenciais é fator relevante de sucesso à 
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consecução de medidas, uma vez que favorece o diálogo com a comunidade e os 
atores envolvidos, incluindo os adolescentes e sociedade civil, favorecendo a 
integração social das Crianças, Adolescentes, família e sociedade entre si.  

Constam no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 
8.069/1990), como atribuições do Conselho Tutelar, entre outras: atender criança e 
adolescentes nas hipóteses previstas nos Argos 98 e 105, aplicando as medidas 
previstas no Art. 129, inciso I a VII; promover a execução de suas decisões, 
podendo para tanto: a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança; b) representar junto à autoridade 
judiciária nos casos de descumprimento injusficado de suas deliberações; 
providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas 
no Art. 101 inciso de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; expedir 
noficações; requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário; assessora a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania na 
elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescentes; representar, em nome da pessoa e da 
família, contra a violação dos direitos previstos no Art. 220, §3º, inciso II, da 
Constuição Federal; representar ao Ministério Público para efeito das ações de 
perda ou suspensão do poder familiar, depois de esgotadas as possibilidades de 
manutenção da criança e do adolescente junto à família natural. 
 

 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 
  O valor da contratação, foi com base ao Laudo Técnico de Avaliação 
de Imóvel, Parecer Técnico realizado pelo departamento de Engenharia da 
Prefeitura Municipal de Tucumã, a qual a avaliação orçou o valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) mensal, o que nos permite inferir que os preços se encontram 
compatível com a realidade mercadológica, que negociada com o Locador  ficou no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensal. 
 
  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com 
DOURACI COSTA BARBOSA, no valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 
reais), levando-se em consideração a proposta ofertada, conforme documentos 
acostados aos autos deste processo. 

 
 

TUCUMÃ - PA, 12 de Fevereiro de 2021 
 
 
 
 

 DÉBORA DE SOUZA MARTINS  
Comissão de Licitação 

Presidente 
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