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RAZÃO DA ESCOLHA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019 - CMS 

DISPENSA 001/2019 – CMS. 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM – CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTARÉM 

PROPOSTO: CONSTRUCAR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA, CNPJ 

15.153.189/0001-20. 

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR EXCLUSIVAMENTE PARA A 

DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ANTIGOS E OUTROS 

MATERIAIS NÃO MAIS UTILIZADOS, PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTARÉM. 

 
 

 

A razão da escolha do imóvel oferecido pelo proposto, deu-se em razão de ter 

oferecido o que melhor atende ao objeto pretendido e que melhor se adequou às 

necessidades da CMS, pela suas características e localização de fácil acesso, 

conforme os motivos abaixo elencados.  

O imóvel em questão, localizado na Travessa Agripina de Matos s/nº, bairro 

Esperança, no Município de Santarém, Estado do Pará, foi avaliado pelo corretor 

Sandro Donizete Siqueira, onde foi executada perícia objetivando estabelecer o preço 

de mercado para locação. 

Esta vistoria ocorreu no dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 

relatando que o imóvel é edificado com galpão comercial térreo, com construção nova, 

de conformação retangular. O terreno possui área total aproximada de 408,00 metros 

quadrados, com área construída total de 314,50 metros quadrados, contendo os 

seguintes cômodos: Galpão coberto, amplo, contendo 01 (um) banheiro, e com os 

seguintes acabamentos: piso em cimento polido, rebocado, selado, com cobertura em 

estrutura metálica e telhas galvanizadas, com 02 (duas) portas de rolo eletrônicas (na 

frente e fundos). 

Encontra-se em uma área sem oferta de imóveis semelhantes para locação e 

fácil acesso, e o preço de mercado atual para locação é de R$-5.000,00 (cinco mil 
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reais) mensais, e a proposta foi no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com uma 

economia significativa, além de que, possui documentação registrada em cartório, 

atendendo a legislação, conforme parecer favorável do Jurídico e parecer preliminar 

do Controle Interno. 

Constatou-se então, que se trata de uma construção em boas condições de 

uso no que se refere ao aspecto físico dos elementos construtivos, não havendo 

nenhum risco aparente quanto à sua estabilidade, concluiu-se que o imóvel vistoriado 

oferece condições para receber a documentação e demais objetos. 

 

O objeto da presente encontra-se fundamento no artigo 24, inciso X da lei 

8.666/2013 e alterações posteriores, conforme fatos e fundamentos descritos acima, 

uma vez que o imóvel atende as necessidades da Câmara Municipal de Santarém. 

 
Santarém, 20 de maio de 2019. 

 
 
 

Emir Machado de Aguiar 

Presidente da CMS 
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