
 

Oficio n° 0167/SMS/PMT.   

                                                    Tucumã-PA, de 09 fevereiro de 2022.  

A: Prefeitura Municipal de Tucumã-PA 

     Comissão Permanente de Licitação 

     Presidente 

 

 

Assunto: Solicitação de Locação de imóvel Residencial Urbano Para Atender as Atividades da 

Secretaria Municipal de Saúde, destinação Almoxarifado. 
  

 

Senhora Presidente, 

 

Cumpre informar a Vossa Senhoria das necessidades de Locação de imóvel Residencial 

Urbano Para Atender as Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, destinação 

Almoxarifado. Por um período de doze meses, correspondente ao exercício de 2022. 

Ressaltamos que devido ao fluxo de materiais de consumo e materiais permanentes se faz 

necessário a locação de espaço adequado para conservação, distribuição e manutenção dos itens. Os 

quais fazem parte da rotina de funcionamento diário desta secretaria e de todas as suas atividades. 

Condições estas que por si só, demonstram a necessidade e importância do local que se pretende 

alugar, pois sem o mesmo, certamente, haverá um comprometimento e até mesmo inviabilização 

das nossas atividades. 

Na verdade, a secretaria não dispõe de espaço e imóvel para este fim, trabalhando 

precariamente com o armazenamento e conservação de materiais de consumo e permanentes. 

Condição que inegavelmente compromete a atividade em si, principalmente se considerarmos o 

grande fluxo de recebimento e saída constante de itens. 

Portanto, por meio deste, solicitamos a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Tucumã-PA, que formalize processo Despensa Licitação para locação de Imóvel 

Urbano, cito endereço Rodovia PA 279, nº 01 B, Bairro 022-JK, Tucumã – PA, CEP 68385-000, 

de Propriedade de Fernando Sousa da Silva RG; 5467027 PC/PA, CPF; 866.845.582-68, 

Residente na Rua Central n° 48, Vila da Paz Tucumã – PA, CEP 68385-000. 

 

Valor mensal para locação conforme avaliação patrimonial R$ 1.500,00(um mil e quinhentos 

reais). 

 

 

 Dotação orçamentaria: 

 Projeto Atividade: 2053- Manutenção as secretaria Municipal de Saúde. 

 Classificação econômica: 3.33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.  

 Subelemento: 3.3.90.36.15 locação de Imóveis. 

 

 

 



 

Segue em anexo:  

Avaliação da comissão. 

Documentação do imóvel. 

Documentação do proprietário.  

Solicitação de despesa. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA. 

Secretária Municipal de Saúde. 

Dec. N° 093/2021. 
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