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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 615/2017-PMI 

ASSUNTO: Justificativa de contratação direta 

 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e 

parágrafo único, I, II e II, do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação 

com dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

 

I – Objeto: Serviço de locação de imóvel tipo terreno localizado na zona rural – Lote 

agrícola nº 743, sito no Ramal do Prata, Km 07, medindo 250mx1000m de fundos, perfazendo uma 

área de 25ha, conforme título definitivo nº 0963, expedido pela Secretaria de estado de Agricultura 

do Pará, CEP: 68.725-000, Igarapé-Açu. 

 

II – Contratado: Sra. Maria Marlene Santos de Lima, CPF: 454.882.152-04. 

 

III – Motivação para a Dispensa de Licitação: 

A Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu (Poder Executivo) ainda possui poucos 

prédios e instalações próprias, portanto a Secretaria Municipal de Obras existe a necessidade de 

locar um imóvel provisoriamente para o acumulo dos resíduos sólidos produzidos pelo 

município, visto que já está em andamento o projeto de aterro sanitário para o município de 

Igarapé-Açu.  

A presente justificativa para a locação provisória do imóvel para o disposição dos 

resíduos sólidos produzidos pelo município, visto que já foi iniciado o projeto para a construção 

do aterro sanitário para o despejo adequado dos mesmos, conforme relatório (anexo).   

Pelo que sugere-se presente a hipótese de licitação dispensável fixada no art. 24, X, 

Lei nº 8.666/93. 
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Assim,  submeto  a  presente  justificativa  a  Análise  da  Assessoria  e  Consultoria 

Jurídica para posterior ratificação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal para os fins do disposto no 

caput, do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

Igarapé-Açu/PA, 15 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Ronaldo Lopes Oliveira 
Prefeito Municipal de Igarapé - Açu 
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