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CARAC冒ERIZA担o DA SITUACÅo QUE JUSTIⅢCA DISPENSA

RAZÅo DA HSCOLHA

(Art. 26, P.血nico, inciso II, Lei 8666/93)

A Iocac叙o do referido im6ve1 6 de grande importancia, una VeZ que O municipio

de Melga9O, neCeSSita de un local, bem localizado para a instala9aO da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, e aSSim melhor atender a popula9為O Iocal, e a adimistra9訊o

P的lica, COm um local fixo para continuar os servi9OS da Secretaria requisitante.

A escolha se justifica pelo fato de a Administra9aO Phblica nao disponibilizar de

im6vel pr6pho para a insta賞a9釦o mencionada. Outrossim, O Municipio de Melga9O,

Carente de im6veis residenciais e comerciais para loca9奮O, naO Oferece muita op9奮O de

escolha; POr OutrO lado, muitos dos im6veis que supostamente poderiam ser locados, n奮O

atendem as necessidades para as instala96es de reparti96es p棚olicas, levando em conta

que, tamb6m, na maioria dos casos, a localiza辞O naO g担da.

Partindo desse pressuposto toma-Se quaSe que inviavel una pesquisa de mercado

Para aValiar a melhor proposta devido a escassez de im6veis disponiveis para o aferimento

de pre9OS Iocaticios. Entretanto, a ComissあMunicipal de Avaliapao Imobiliまria, atrav6s

do Laudo de Avalia飼o Imobili血ia nO OO4/2021, Vislumbroe‘ um eStabelecimento em

plena consondncia com o interesse p幼Iico e que, POr Sua localiza9aO de faciI acesso e

POr Sua eStrutura, atende as necessidades do(a) interessado(a).

Assim a escolha recaiu sobre o(a) Sr.(a) Lucas Gomes Lopes, brasileiro,

POrtador(a) do(a) Documento de Identifica9aO, nO do 8410572 - PC仲A, inscrito(a) no

CPF/MF sob o nO O63.031.992-83 , reSidente e domiciliado(a) na Run Orlando Amaral,

S/n, CentfO半1ga90仲A, CEP - 68.490-000, POr Ser O(a) 1egitimo(a) propriet誼o(a) do

im6vel, O切eto desta escolha, O qual es也Iocalizado na Av. Senador Lemos, nO 413, Pra9a

da Matriz, Centro, Melgaco仲A, CEP - 68.490-000.

Melga9O-PA, 12 de fevereiro de 2021.
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