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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ
, Piefeitura Municipal de ltaituba

PROCESSOADMINISTRATIVO DE DISPENSA

' A Cômissão de

MUNICIPAL DE.ASSIS

SOLANGE MOREIRÂ.

Licltadão do Município de ITAITUBA, arravés do FUNDO

TÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA, consoante autorização da Sra.

DE- APUIAR, SECRETARIA, vem abrir o presente processo

administrarivo para "LOCACÁO DE IMÓVEL, DESTINADo Ao
l_

FUNCIONAM!'NFO. DA INSTITUTÇAO DE ACOLHTMENTO DO MUNrCrprO

DE ITAITUBA-IAMI".

i-.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24. inciso

X, da Lei Federal n 8.666, de 2l de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme\;:
diploma legal suprac itado.

,, i
Aft24 -É dispensável a liciraçâo:

I - OMISSIS '

. "X - parí, a compra ou locaç-ão de imôvel destinado ao atendimento das
finalidades precípuas da adminislração, cuias necessidades de instalação e lacalizaçãa

'-condicionem a sua escolha, desde queb preço seja compatÍvel com o valor de mercado, segundo
avaliacão prévia: (RedaÇão dada oela Lei n" 8.883. de 1994)"

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÂO

' 
Justifica=mos a contratação do objeto do presente termo, pela necessiclade da

locação do imóvet pqa deseàvolver as atividades junto a Secretaria Municipal de

Assistência Social deste município, e por não dispormos na nossa e trutura organizaclonal,s

acomodar e executar a demandas de se ços OCAÇAO DE
ÀN?5
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um-local âdequado para
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Plefeitura Municipal de ltaituba
IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONÀMENTO DA

ACOLHIMENTO DO MUNICÍPTO NT ITAITUI]A-IAMI".

As instituições de lo4ga permanência são locais de acolhimento em regime

integral, previstas na proteção secial especial de alta complexidade, para atender idosos em

situação de abandono ou negligência, em caso de suspensão temporária ou quebra de

vínõulo familiàr e comunitiírio. Dessa forma a casa de apoio tem como finalidade acolher.

o processo de transformação
i

caracterizadô como uma parte

INSTITUIÇAO DE

ser humano. passa, o

de ,rida dos homens,

Mediante

envelhecimento é

esfera da família ou de uma i
'1-

acomodar, cuidar, tratar, oferecer acompanhamento psicológico, médico, alimentação.

medicamentos e outros. Prómàver e executar projetos, programas e planos de açào

direcionados para articulação que beneficiará pessoas adultas e idosas em situação de
i

wlnerabilidade social,-idosos muito desvalidos, acumulados de problemas sociais e de

- 
saúde.

Neste sentido,,ô-s lrupos criados para acolhimentos cria-se um elo de convivência

são uma forma de interagão, inclusão social e uma maneira de resgatar a autonomia, de

vivgr com {lgnidade eldentro do âmbito de ser e estar saudável e instituir serviços, e

. desenvolver açôes visando à proteção.

Mediante a este contexto a INSTITUIÇAO DE ACOLHIMENTO DO
i

MUNICIPIO DE ITÁITUBA-IAMI, ofertará um local com espaço adequado, para

atender somente o púbtico destinado "A ADULTOS E IDOSOS", exclusivamente.

deixando fluir tranquilidade, servindo para colocar em pauta os problemas enlientados

pelas vítimas do abandono família e da própria sociedade, minimiza-los e sucessivamente

disponibilizar acompirntnniento 
tê 

tratamento diários.

que cada

da traj etória

resultantes de.suas experiênciasr'e características próprias e particulares, sendo umas com

maior ou menor complexidade, tigregando dessa lorma o perfil do que é idoso

Atualmente o ambiente ocupado na sociedade pe los idosos é delicado, seja ele na

nst ituição de casa de apoio, am s devôrão proporc ionarb
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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL., 
ESTADO DO PARÁ

- Piiefeitura Municipal'de ltaituba
condições básicas_ de sobrevivência, como por exemplo,'com alimentação, educação, saúde.

moradia, dentre outras,

Diante desses'fatore
ii

s, fercebe-se a importância que os grupos de acolhimento

exercem na vida dessas pessoas, pois ali o idoso tem a possibilidade de encontrar estímulo

parà uma vida,sooiaT'sadia; desehvolver sua cultura e ter momentos cle lazer. Melhoram-se,
'àssim, 

sua autoestima e sua aceitagãd na sociedade, pois é nesses locais que receberr lições

de cidadania, de participllção e db como colaborar com o bem comum, apiêndendo que para

exercê-las não há limite de idader

. : Um.ambiente ctaro, linipo e com boa acessibilidade. Essas são as primeiras coisas

' que devem ser observadas, uma estrutura adequàda que precisa oferecer ao idoso condições

para circular. parc que ele não se sinta obrigado a ficar sempre no mesmo lugar. ( rridedo>'\. .

com pisos escorregadios tambéni são importantes para garantir a segurança do idoso.

. ,"r_t" modo, faz-se formidável e necessário à locação de um imóvel por meio de

Dispensa ticitâtória, para àbrigar estar Instituiçâo de aiolhimento, com uma estrutura que

ofereça segurança, área com coQertuia, espaço com cômodo confortável, sendo de extrema
).i .- I

imporuincia. ou seja, é)reciso itrue esteja centralizado em um endereço concentrado. que

ofereça acesso para todos que'necessitem dos trabalhos realizados, pela coorclenadoria

acirira citada'. - ;

l-,-
Mediante ao exposto, que a escolha recaiu sobre este imóvel pertencente à

senhora CRISTIANE MARINHb DE OLIVEIRA, em bonsequência ao espaço di§ponÍvel,

facilitando a adequaçâo de maior quantidade pessoas e um melhor furrcionamento. L como

base fisica do imóvel está localiádo na 8" rua, s/no. Bairro Jardim das Araras. no 844 atende

aos padrões requeridos e exigidos, pela localidade, recomenda a locação desse imóvel por

Dispensa de Licitaçãor'no! tenhos do aÍt.24, inêiso X.'\- )

alterações posteriores, a licitaçãÇé inexigível.

da lei Federal no. 8.666 e suas
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' EsrADo Do PARÁ

: Prefeitura Municipal de ltaituba

. ' _ O escolh_a da proposta estar de acordo com os preços de alugueis de imóveis

corrente local, conforme avaliáção do imóvel realizada previamente no valor de R$.r
2.500,00(Dois mil e QuinhentoS' reais) à 2.700,00-(Dois mil e sctecentos rcais)ancxa ao

processo.

. Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com o CRISTIANE

MARINHO DE OLMIRA, 4o valor mensal 2.300,00(Dois mil e 
. 
Trezentos reais)

perfazendo o valor toiàl da proposta de RS 20.700,00 (Vinte mil e setecentos reais),

levando-se em consideração ao íalor corrente do mercado local, segundo avaliação prévia,

conforme documentos acostados.

,,

.

ITAITUBA - PA, 14 de Março de 2017
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