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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017-PMI 

ASSUNTO: Justificativa de preço. 

 

JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

 

O valor ajustado com a locadora contratada é de R$ 650, 00 (Seiscentos e cinquenta 

reais) mensais perfazendo o montante de R$ 3.250,00 (Três mil e duzentos e cinquenta reais) 

pelo total de 5 (cinco) meses, sendo compatível com os preços praticados no mercado local 

considerando a sua localização, seu estado geral de conservação e conforme atesta Laudo de 

Avaliação expedido pelo Serviço de Engenharia da Prefeitura Municipal (apenso aos autos), 

o que demonstram, sem maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no 

mercado. 

 

Igarapé-Açu/PA, 02 de Janeiro de 2017. 
 

 

 

 

 

 

             _________________________________________ 

Ronaldo Lopes Oliveira 
Prefeito Municipal de Igarapé - Açu 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017-PMI 

ASSUNTO: Justificativa de preço. 

 

JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

 

O valor ajustado com a locadora contratada nos primeiros 5 (cinco) meses é de R$ 

650, 00 (Seiscentos e cinquenta reais) os 7 (sete) meses restantes é de R$ 1.300,00 (Um mil e 

trezentos reais) mensais perfazendo o montante de R$ 12.350,00 (Doze mil e trezentos e 

cinquenta reais) pelo total de 12 (doze) meses, sendo compatível com os preços praticados no 

mercado local considerando a sua localização, seu estado geral de conservação e conforme atesta 

Laudo de Avaliação expedido pelo Serviço de Engenharia da Prefeitura Municipal (apenso 

aos autos), o que demonstram, sem maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao 

praticado no mercado. 

 

Igarapé-Açu/PA, 02 de Janeiro de 2017. 
 

 

 

 

 

 

             _________________________________________ 

Joanilson José Vieira 
           Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

                    Decreto n° 017/2017 
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