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lornu possítel u c'onrpctiç'tio entrc policul.ues". (.lUSTEl'

FILHO. Mtu'çul. (L'omcnttirio.v à lci de licitações a

contratos uclmini.tlrutittt.s. lled. Stio Paulo: Diulóticu.

2000.p.252)

{.2. Da escolha do Imór'el:
A escolha do imóiel recai em Íünçào de que o imórcl l'oi vistoriado e considcrado

adcquatlo. pois se constitui cnr espaço único- especilico c estrateigico para o funcionamento da

PROCON Municipal. no âmbito da administração municipal. Além de que a localização é de Íácil

acesso o que permite a facilidade de deslocamento dos interessados. inexistindo no perímetro

determinado, no momento. outro imóvel que apresente condiçôes para atender ao interesse público

com tamanha adequaçâo. O imóvel está em boas condições de uso. desocupado e disponível.

possui dirnensões suficientes c tenr boa localização. sendo. portanto. o escolhido para ser locado.

l.-1. Do preço proposto:

O ralor a ser contratado cstá cornpalí\'el corn os raloles de mcrcado de aluguel de imóvcis
prirticados na região geoecontinrica prósima ao imtirel araliado. cujos cálculos loram elaboradtts

corn base na metodologia de 
'fratamento por Falores. cons(',ante Parecer emitido pelo responsár'el

técnico do Municipio o Sr. ioào de Souza Queiroz. Engenheiro Civil - DP/PA I 13020.

O r,alor proposto pode ser considerado compatí\'el e vantajoso para o atendimento de

interesse público. pelo valor abaixo do valor de mercado. bem conro da avaliação do Setor de

I:ngenharia. até porque os benellcios em relaçâo à localizaçiro e acesso. irá proporcionar maior
ellciência e melhor r!-sultado para o interesse pírblico c nraior facilidade na execução do

atendimento aos usuários.

5 - Dados do Imór'el
Entl.: Rua Marcos Rodrigues de Souza

li:r irro: Centro Cidade: Obitlos Estado: Pará
('t.t,: 68.1-í0-000
5.t : Elpg§úc4§qes 4o Imr'ir r:l
frata-se tle imór'el contt'rciirl. contposlo dos seguintcs amhicrrtcs: salâo conrercial e lat'abo.

6 - l)ados do Pro rictário rlo lmór'cl:
\omc ( om leto: ll-{RA ()l)lL[]N]' .{Qt INO Nt-{T()s l)E \'..\s('()fi( ELOS
( I'I: R(;: l3(l2l l2 SSP/PA [irpedidor: SSP-PA
Rcsidi'nria: I ravessa [:krr S intt]es \ol 22
lla irro: Centro
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E-mail: felcliuc:
( 1..t,: 68.150-000

C'idade: Obidos

Ergt
Estâdo: Pará
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