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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-PMI 

ASSUNTO: Justificativa de Contratação Direta 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Objeto: Locação de Imóvel para funcionamento do Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social - CREAS. 

Contratado: Marinalva Lopes de Almeida, CPF: 279.817.032-04. 

 

A Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu bem como a Secretaria de Assistência 

Social ainda possui poucos Prédios e instalações próprias, assim para suprir as necessidades 

de desempenho das atividades administrativas dos órgãos integrantes de sua estrutura 

administrativa necessita locar prédios e instalações de propriedades de particularidades. Para 

promover uma acolhida adequada e escuta qualificada aos usuários, o ambiente físico do 

CREAS deve ser acolhedor e assegurar espaços para a realização de atendimentos familiar, 

individual e em grupo, em condições de sigilo e privacidade. De tal forma que, o novo prédio 

para instalação do equipamento enquadra-se nas necessidades atuais para reconfiguração dos 

serviços ofertados, pois urge de espaços voltados a: Sala especifica para coordenação, Sala 

equipe técnica (destinada ao atendimento individual e familiar, seu ambiente deve garantir 

privacidade, para que as famílias e indivíduos possam dialogar com os profissionais em 

condições de sigilo), Sala para atividades grupais que possam acomodar pelo menos 15 

pessoas e mobiliário de fácil locomoção, recepção, copa, espaço externo (ambientes de 

convívio para utilização no desenvolvimento de atividades coletivas, incluindo as atividades 

abertas à comunidade). 

No caso da Secretaria Municipal de Assistência Social existe a necessidade de 

locar um imóvel para atender ás finalidades do O Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) oferece serviços especializados e continuados a famílias e 

indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos como violência física, psicológica, 

sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, bem 

como dispõe de preço harmonizável com o praticado no mercado. 

 

Fundo Municipal de Assistência Social, em 20 de novembro de 2019. 
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