
 
 

 

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

 
 

RATIFICAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17052017-08-0008-PMP 

 

 

                   No uso das atribuições legais que me confere, RATIFICO e HOMOLOGO a decisão da 

Comissão Permanente de Licitação, referente à Dispensa de Licitação para locação do imóvel de 

propriedade da Sr. CLEMENTE ROCHA DE OLIVEIRA, Brasileiro, Portadora da RG 7737382, e 

CPF/MF n.º 490.569.302-06, localizado na AV, JOÃO MIRANDA DOS SANTOS N° 269 BAIRRO 

SÃO FRANCISCO - Pacajá/PA destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar e suas atividades, 

estando FUNDAMENTADA LEGALMENTE no Art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93, conforme 

documentos anexos. O valor total de R$ 12.000,00 (doze Mil Reais), valor este que será de R$ 2.000,00 

(Dois Mil Reais) mensais, com vigência 06 (seis meses), para o desenvolvimento das atividades da 

Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL, observando-se os termos do art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

                A Comissão Permanente de Licitação para prosseguir com a contratação. 

 

Pacajá-Pá, 03 de Julho de 2017. 

 

___________________________________ 
POLYANNA ARAÚJO LOCH 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Decreto nº 04/2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte Pacajá-Pa, CEP. 68.485-000 
Pmpacaja.cpl@gmail.com 
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	Sendo o valor considerado dentro dos praticados no mercado, e a contratação não causará prejuízos ao erário público.
	VI – DA CARTA CONTRATO – MINUTA
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