PREFEITURA DE

QUIXADÁ
TERMO DE REFERÊNCIA
01. OBJETO

Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, que é de
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social. Está localizado na AV. José Caetano de
Almeida N801, com esquina na Rua Tabelião João Bezerra no Bairro: Combate, Quixadá - Ce
02.JUSTIFICATIVCA
O prédio a ser localizado no Bairro Combate possui as seguintes características:

o

•

O imóvel que se pretende locar é o único que apresenta as características necessárias,
conforme interesse da Administração, bem como total disponibilidade de sua estrutura
física neste momento;

•

Logo, a locação do imóvel para atendimento de tal finalidade é imprescindível para a
Administração, vez que se constitui um dever da Administração ter espaço adequado
para o funcionamento de cada setor necessário.

Nesse sentido, em razão do Município de Quixadá não dispor de nenhum imóvel que atenda
a necessidade URGENTE da Secretaria de Desenvolvimento Social, far-se-á necessária a locação do
imóvel supracitado para atender a demanda da referida Secretaria.
03. CONDIÇÕES DO OBJETO A SER LOCADO
O imóvel a ser locado deve possuir as necessárias condições de habilidade, ter área e

o

localização condizentes com as necessidades da Administração, para o atendimento da demanda
desta Secretaria.
ais. ÁREA POSSIVEL DE LOCAÇÃO
O imóvel contemplado por este Termo de Referência compreende a seguinte localidade:
•

Bairro: Combate

05. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
O valor será definido de acordo com o Laudo de Avaliação do Engenheiro competente, sendo
solicitado também pesquisa de preço ao proprietário do imóvel.
Caso seja detectado algum reparo (pintura, hidráulica, elétrica, reboco), fica na
responsabilidade da contratada fazer os ajustes necessários até a contratação da mesma. -- -

/
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ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, devendo, no caso da empresa ser sucursal,
filial ou agência apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da
Junta onde tem sede a matriz.
INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedade simples - exceto cooperativas - no
Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício,
devendo no caso da empresa ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no

o

Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório
onde tem sede a matriz.
DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento do Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Apresentar ainda os seguintes documentos:
•

Instrumento público de procuração, se for o caso, com poderes específicos que o caso
requer;

06. PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato produzirá seus efeitos jurídicos e legais a partir da assinatura do Termo

o

Contratual e vigerá até 12(doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei N2 8.666/93.
01.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO
A despesa decorrente da contratação correrá à conta de dotação orçamentária própria
consignada no Orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, Exercício de 2021, classificada
sob o seguinte código: Dotacão 08 243 0501 2.086 - Elemento de Despesas: 3.3.90.36.00 Sub
elemento: 3.3.90.36.15 FONTE DOS RECURSOS: 1001000000
8. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
O imóvel a ser locado será fiscalizado e acompanhado pelo Gerente de Contrato, designado
pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a quem competirá todas as diretrizes a serem realizadas.
9. DESCRIÇÃO DO OBJETO

c
tc

Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social.
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UNO

MÊS

MÊS

12

Locação de imóvel para funcionamento do Conselho
01

Tutelar de Quixadá.

ÓRGÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE

08 243 05012.086

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

3.3.90.36.00 13.3.90.36. 15

FONTE DE RECURSO

1001000000

Quixadá- CE., 07 de Junho de 2021.

Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira
Secretária de Desenvolvimento Social

e

PROPOSTA DE LOCAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Ø

Uma casa Residencial localizada na Av. José Caetano de Almeida N° 801, com
esquina na Rua Tabelião João Bezerra no bairro: Combate na cidade de Quixadá
- CE, CEP: 63903537, A casa compõe os seguinte cômodos; 01 (uma) garagem,
01 (uma) varanda, 01 (uma) uma sala de estar, 01 (uma) cozinha com sala de
jantar, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro social, 01 (uma) suíte. 01 (um)
banheiro suíte, 01 (uma) despensa, 01 (uma) área de serviço, perfazendo uma
área construída de 149,52m2 (cento e quarenta e nove vírgula cinquenta e seis
metros quadrados); Com as seguintes medições 202,24m2 (duzentos e dois
virgula vinte e quatro metros quadrados), FRENTE (norte) 10,82m (dez metros
e oitenta e dois centímetros), FUNDOS (sul), com 10,33m (dez metros e trinta e
três centímetros), LATERAL DIREITA (leste), com 19,08m (dezenove metros e
oito centímetros) e LATERAL ESQUERDA (oeste), com 19,18 (dezenove metros
e dezoito centímetros).

Quixadá, dia 01 de junho de 2021.

VALOR DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO R$ 2.000,00 (dois mil reais).

o

CPF: 536.580.789-87
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LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

ESPÉCIE: Laudo de avaliação imobiliário.
OBJETO DO LAUDO: Avaliação do imóvel localizado Avenida José Caetano
de Almeida, n° 801 no bairro centro.
FINALIDADE: A finalidade do presente laudo é determinação do valor de
mercado do imóvel avaliando para fins de locação.
METODOLOGIA: Parâmetros de valor determinado pela região.
Data base da presente Avaliação: junho 2021
Valores resultantes da avaliação: R$ 2.000,00.

OBJETIVO: A finalidade do presente laudo é determinação do valor de
mercado do imóvel avaliado para fins de locação para funcionamento do
Conselho Tutelar da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL do
município de Quixadá.

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO: Imóvel
Urbano, de Quixadá, localizado na Avenida José Caetano de Almeida, n° 801
no bairro centro, com aproximadamente 205,44 m2, extremando conforme as
seguintes confrontações: 10.70 de frente e 19,20 de lateral. O imóvel possui
térreo, salas, garagem, área de serviço, com banheiros, possui vestiário área
de circulação ampla, cozinha, refeitório.
DIAGNÓSTICO DE MERCADO
Liquidez: Baixo
Desempenho de Mercado: Baixo
Absorção pelo Mercado: Baixa

Prefeit

Á*

de Quixadã
!iro civil

DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS: Grau
INDICAÇÃO DOS
expedito: Define o trabalho avaliatório onde prepondera a subjetividade,
podendo não revelar ou deixar de utilizar qualquer instrumento matemático de
suporte à convicção de valor expressa pelo Engenheiro, cuja responsabilidade
fica limitada a essas condições.
Este grau é aceito quando houver necessidade de procedimento rápido que
possibilite a apreciação sobre o valor de um bem em prazo exíguo, quando
definido na contratação dos serviços, ou quando os elementos comparativos- forem insatisfatórios ou insuficientes para permitir conclusões tentadas nos
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outros níveis de rigor. Esse trabalho utilizou do método evolutivo com
adaptações, identificando o valor do bem pelo somatório dos valores de seus
componentes considerando o fator de comercialização.

ESCLARECIMENTOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO EVOLUTIVO:
A ABNT 14653-1, é clara: é facultado ao Engenheiro, a escolha de outro
procedimento que não os da ABNT quando devidamente justificado - ABNT
14653-1 subitem 8.1.1, transcrito abaixo.
A escolha natural para a avaliação do referido imóvel seria através das Normas
da ABNT, pelo Método Evolutivo, onde o valor seria calculado pelo Método
comparativo Direto de Dados de Mercado atendendo: (i) NBR 14653-1 subitem
8.2.1 transcrito e (ii) NBR 14653-3 subitem 8.2.1 transcritos abaixo, onde são
necessárias no mínimo 5 amostras de imóveis similares e contemporâneos ao
avaliado para a utilização deste método.
Não encontramos ofertado no mercado 5 imóveis similares ao avaliado, o
mínimo necessário, de forma a fazer realizar o Laudo de Avaliação atendendo
a ABNT 14653-1 subitem 8.1.1 transcritos abaixo.

1/
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NBR 14653-1 Avaliações de Bens Parte 1: Procedimentos Gerais
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3 Definições
3.30 liquidações forçada: Condição relativa à hipótese de um- v;nda
compulsória ou em prazo menor que o médio de absorção pelo mercado.
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as
características do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e
pesquisas anteriores, plantas e documentos, prazo de execução dos serviços,
enfim, tudo que possa esclarecer aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com
atributos comparáveis aos do bem avaliando
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercad$
coletados;

.
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outros níveis de rigor. Esse trabalho utilizou do método evolutivo com
adaptações, identificando o valor do bem pelo somatório dos valores de seus
componentes considerando o fator de comercialização.

Ø

ESCLARECIMENTOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO EVOLUTIVO:
A ABNT 14653-1, é clara: é facultado ao Engenheiro, a escolha de outro
procedimento que não os da ABNT quando devidamente justificado - ABNT
14653-1 subitem 8.1.1, transcrito abaixo.
A escolha natural para a avaliação do referido imóvel seria através das Normas
da ABNT, pelo Método Evolutivo, onde o valor seria calculado pelo Método
comparativo Direto de Dados de Mercado atendendo: (i) NBR 14653-1 subitem
8.2.1 transcrito e (ii) NBR 14653-3 subitem 8.2.1 transcritos abaixo, onde são
necessárias no mínimo 5 amostras de imóveis similares e contemporâneos ao
avaliado para a utilização deste método.
Não encontramos ofertado no mercado 5 imóveis similares ao avaliado, o
mínimo necessário, de forma a fazer realizar o Laudo de Avaliação atendendo
a ABNT 14653-1 subitem 8.1.1 transcritos abaixo.

TRASNCRIÇÕES DAS NBRs
NBR 14653-1 Avaliações de Bens Parte 1: Procedimentos Gerais
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3 Definições
3.30 liquidações forçada: Condição relativa à hipótese de uma venda
compulsória ou em prazo menor que o médio de absorção pelo mercado.
7.4 Coleta de dados
È recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as
características do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e
pesquisas anteriores, plantas e documentos, prazo de execução dos serviços,
enfim, tudo que possa esclarecer aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
È recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com
atributos comparáveis aos do bem avaliando
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
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d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação
8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
8.1.1 A metodologia aplicável é função, basicamente, da natureza do bem
avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e
quantidade de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser
justificada e ater-se ao estabelecido nesta parte da NBR 14653, bem como nas
demais partes que compõem a NBR 14653, com o objetivo de retratar o
comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente
o convencimento do valor.
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações
normais e típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a
impossibilidade de utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653,
é facultado ao engenheiro de avaliações o emprego de outro procedimento,
desde que devidamente justificado. NBR 14653-3 Avaliações de Bens Parte 3:
Imóveis Rurais
8.2 Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos
8.2.1 Método comparativo direto de dados de mercado identifica o valor de
mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos
comparáveis, constituintes da amostra.
8.2.3 Método evolutivo
Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes. Caso
a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o
fator de comercialização.
ITENS CONSIDERADOS:

S

-

O telhado encontra-se em bom estado de conservação:
Pintura em um bom estado de conservação;
O reboco encontra-se em boas condições;
A parte elétrica em bom estado de conservação;
/

Frott

'L pai deQuixadã
Piro Civil

PrefeiE
CR

IC

617419884

•fl

PREFEITURA DE

• 0QUIXADA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALORES DE MERCADO CONSIDERADOS: foi considerado como base para
o valor considerado nessa avaliação o aluguel particular de imóvel próximo ao
local avaliado. Considerando os valores de imóveis com referências locais, fica
estabelecido o valor de R$ 2.000,00 para fins de funcionamento do Conselho
Tutelar da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL do município de
Quixadá. Valor este, compatível com a localização e as características do imóvel
avaliado.
Quixadá-CE, 14 de junho de 2021.

Francisco Wally - son Paiva Magalhãe
Eng. Civil CREA-CE 061741988-4
frar.:&o Woy;;o ?c:vo*iagoIies
Prefeitura Municipal deQuixadã
Engenheiro Civil

CREA.C€ 061741988.4
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 16.001/2021-DL
1 - ABERTURA:
Por ordem da lima. Sra. Ordenadora de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Social,
Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, foi instaurado o presente processo de dispensa de
licitação objetivando a LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO
CONSELHO TUTELAR, QUE É DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA, N2 801, ESQUINA COM A RUA
TABELIÃO ioÃo BEZERRA NO BAIRRO COMBATE, QUIXADÁ - CE, em conformidade com o
Termo de Referência em anexo.

o

2 - JUSTIFICATIVA:
A supremacia do interesse público fundamenta a exigência, como regra geral,
de licitação para contratações da Administração Pública. No entanto, existem hipóteses em
que a licitação formal seria impossível ou frustraria a própria consecucão dos Interesses
públicos. Obviamente, nesses casos, a realização da licitação viria tão-somente sacrificar o
interesse público, motivo pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de
dispensar o certame nos casos expressamente previstos.
A ausência de licitação, no caso em questão, deriva da impossibilidade de o
interesse público ser satisfeito através de outro imóvel, que não o escolhido. A característica
do imóvel, tais como localização, dimensão, destinação, entre outras, são relevantes de tal
modo que a Administração não tem outra escolha.
Destarte, além da adequação do imóvel eleito para a satisfação do interesse
público especifico, existe compatibilidade do valor do aluguel com os parâmetros do
mercado, conforme avaliação anexa aos autos.
Assim sendo, a dispensa da licitação, com amparo no artigo 24, inciso X, da Lei
no 8.666/93 e suas alterações posteriores, justifica-se pela obediência a todos os requisitos
exigidos pelo dispositivo mencionado.
Assim, é de se concluir que, em se tratando de contrato administrativo, a
dispensa deve ser a exceção, ocorrendo apenas nos restritos casos autorizados pela lei. Essa
previsão é plenamente justificável quando a hipótese se encaixar nos cânones legais
enunciados nos distintos casos em que o contrato a ser travado pode ser concretizado
independentemente de licitação.
É notório que nos procedimentos de dispensa e de inexigibilidade, não existe
a obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas na Lei n2 8.666/93, que
são fundamentais em um procedimento normal de licitação.
.iscJ/
Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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Rubrica
ISSÃODE
IU ÍMÇMU

Mesmo assim, devemos atentar para os princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa
impostos à Administração Pública, conforme ensina Antônio Roque Citadini:
'Conquanto esteja desobrigado de cumprir tais etapas
formais, não estará o administrador desobrigado da
obediência aos princípios básicos da contratação
impostos à Administração Pública. Assim, será sempre
cobrada ao administrador a estrita obediência aos
princípios: da legalidade (a dispensa deverá ser prevista
em lei e não fruto de artimanha do administrador para
eliminar a disputa); da impessoalidade (a contratação
direta, ainda que prevista, não deverá ser objeto de
protecionismo a um ou outro fornecedor); da moralidade
(a não realização das etapas de licitação não elimina a
preocupação com o gasto parcimonioso dos recursos
públicos, que deve nortear a ação do administrador); da
igualdade (a contratação direta não significa o
estabelecimento de privilégio de um ou outro ente
privado perante a Administração); da publicidade
(embora restrita, a contratação direta não será
clandestina ou inacessível, de modo que venha a impedir
que dela conheçam os outros fornecedores, bem como os
cidadãos em geral); e da probidade administrativa (que é
o zelo com que a Administração deve agir ao contratar
obras, serviços ou compras)'.

o

3- DO FUNDAMENTO JURÍDICO:
Como é sabido, a Licitação para contratação de obras, serviços, compras e
alienações é uma exigência constitucional, para toda Administração Pública, conforme
ditames do artigo 37, XXI da CF/88, e da Lei Federal n2 8.666/93, ressalvados os casos em
que a administração pode ou deve deixar de realizar licitação, tornando-a dispensada,
dispensável e inexigível.
"Art.37 - A administração pública direta e indireta de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência." E também, a seguinte:

Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensável à garantia
do cumprimento das obrigações.
(Grifado para destaque)
DA SITUAÇÃO DE DISPENSA - Artigo 24, inciso X, da Lei n.Q 8.666/93.
O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei
classifica como licitação dispensável, pois a aquisição já delineada no Termo de Referência,
parte integrante deste processo administrativo.
Segundo a Lei Federal n2 8.666/93, em hipóteses tais, a administração pode
efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de
licitação, conforme artigo 24, X do referido diploma, verbis:
Art. 24. É dispensável a licitação:
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento das finalidades precipuas da administração,
cujas necessidades de instalação e localização
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação
prévia;
Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a
administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a
contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 24, inciso X
da Lei n9. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

4- RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:
A escolha recaiu sobre o imóvel do Sr. Luiz Zildemir de Souza, inscrito no CPF
n2 536.580.789-87. Comprova-se que a contratação foi efetivada considerando que o preço
é compatível com o valor de mercado.
O imóvel foi considerado adequado, pois atende as necessidades da
Secretaria de Desenvolvimento Social em sua demanda e tem boa localização e está
desocupado e disponível para ser locado.

Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo velho, 63907010 - Quixadá-CE
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5 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO:
O valor contratado está compatível com o valor de mercado de aluguel de
imóvel da cidade, conforme laudo técnico do engenheiro do município juntado ao processo.
A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Municipal deve ser meta
permanente de qualquer administração.
De forma a zelar com a correta utilização dos recursos públicos, e
considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos
indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço, a teor do inciso III
do parágrafo único do artigo 26 da Lei de Licitações, pois o valor mensal do imóvel será de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Assim, vale ressaltar que o valor a ser pago encontra-se de acordo com a
avaliação do imóvel anexo aos autos, e que o valor global do contrato a ser celebrado será
de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
6- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários ao custeio da despesa oriunda com a presente
contratação encontram-se devidamente alocados no orçamento municipal para o exercício
de 2021 da Secretaria de Desenvolvimento Social, classificados sob os códigos: Projeto
Atividade / Elemento de Despesa / Sub elemento / Fonte de Recursos consignados abaixo:
Dotação 08 243 0501 2.086 - Elemento de Despesas: 3.3.90.36.00 Sub elemento:
3.3.90.36.15 FONTE DOS RECURSOS: 1001000000.

Quixadá-Ce, 24 de junho de 2021.

MirlIa Marla,$aldanha Uma
Presidente da Ç6missão de Licitação

Trav. José Jorge Matias, 5/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

PREFEITURA DE

,

JQUIXADA
Comissão de Licitação

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
A Sra. MirlIa Maria Saldanha Lima, Presidente da Comissão de Licitação do Município de
Quixadá, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, e considerando tudo o mais que consta do presente Processo Administrativo n2.
16.001/2021-01, vem emitir a presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA de licitação,
fundamentada no Artigo 24, inciso X, da Lei n2 8.666/93, para LOCAÇÃO DE IMÓVEL
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, QUE É DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADO NA AV.
JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA, N9 801, ESQUINA COM A RUA TABELIÃO JOÃO BEZERRA NO
BAIRRO COMBATE, QUIXADÁ - CE, em favor do Sr. Luiz Zildemir de Souza, em conformidade
com o Termo de Referência emitido pela ordenadora de despesas, vigendo por 12 (doze)
meses a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos
devidamente alocados no orçamento para o exercício de 2021, da Secretaria de
Desenvolvimento Social, classificada sob os códigos: Dotação 08 243 0501 2.086 - Elemento
de Despesas: 3.3.90.36.00 Sub elemento: 3.3.90.36.15 FONTE DOS RECURSOS: 1001000000.
Dá conhecimento do inteiro teor da presente declaração, para que proceda se de acordo, à
devida ratificação.

Quixadá, 29 de junho de 2021.

MirlIa Maria Saldanha Lima
Presidente da CØínissão de Licitação

Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo velho, 63907-010- Quixadá-CE

PREFEITURA DE

,

QUIXADA
Comissão de Licitacõo

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei
Federal n2 8.666/93 e alterações posteriores, que a Declaração de Dispensa do Processo
Administrativo 0 16.001/2021-DL, foi publicada através de afixação no flanelógrafo desta
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixadá, 29 de junho de 2021.
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MirIla Maria Saldanha Lima
Presidente da CcyKssão de Licitação

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE

PREFEtTURA DE

e

flt QUIXADA
w
TERMO DE RATIFICAÇÃO

n

Rubricã
CENTRAL DE
,CONTRATOS _

Excelentíssima Senhora Ordenadora de Despesas da Secretaria de
Desenvolvimento Social do Município de Quixadâ, Estado do Ceará, Senhora Izaura
Gomes do Nascimento de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o que determina o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666193 e suas posteriores
alterações, bem como considerando o que consta do Processo Administrativo n°
16.001/2021 - DL, vem RATIFICAR A DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO fundamentada no Artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93, para
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO
CONSELHO TUTELAR, QUE É DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ CAETANO DE
ALMEIDA, N° 801, ESQUINA COM A RUA TABELIÃO JOÃO BEZERRA NO
BAIRRO COMBATE, QUIXADA - CE, em conformidade com o Termo de Referência
e seus anexos, que vigerá por 12 (doze) meses. A despesa será custeada com
recursos devidamente alocados no orçamento para o exercício de 2021, da
Secretaria de Desenvolvimento Social, classificados sob os códigos: Dotação 08
243 0501 2.086 - Elemento de Despesas: 3.3.90.36.00 Sub elemento: 3.3.90.36.15
FONTE DOS RECURSOS: 1001000000, determinando que se proceda á publicação
do devido extrato na forma da lei.

Quixadá/CE, 29 de junho de 2021.

Izaura Go - -ctô Nascimento de Oliveira
Secretária de Desenvolvimento Social

PREFEITURA DE

QUIXADA
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Rubrica
CFNTRÀI.DE
CONTRATOS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do
Processo Administrativo n° 16.001/2021 - DL, foi publicado através de afixação no
flanelôgrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixadá/CE, 29 de junho de 2021.
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Izaura Gomes cio NasUínento de Oliveira
Secretária de Desenvolvimento Social
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

•

A Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá, em cumprimento
à ratificação, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE
LICITAÇAO a seguir: Processo n°. 16.00112021- DL Fundamento leqal: Artigo
24, inciso X, da Lei n°. 8.666/93; Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, QUE E DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
LOCALIZADO NA AV. JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA, N° 801, ESQUINA COM A
RUA TABELIÃO JOÃO BEZERRA NO BAIRRO COMBATE, QUIXADÁ - CE.
Favorecido: Sr. Luiz Zildemir de Souza, inscrito no CPF n° 536.580.789-87. Valor
Global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Fonte de Recursos e Dotação:
Recursos devidamente alocados no orçamento para o exercício de 2021 da
Secretaria da Saúde, classificados sob os códigos: Dotação 08 243 0501 2.086 Elemento de Despesas: 3.3.90.36.00 Sub elemento: 3.3.90.36.15 FONTE DOS
RECURSOS: 1001000000. Prazo de viqência: de 12 (doze) meses.

Quixadá/CE, 29 de junho de 2021.

Izaura Gomes do -sci ento de Oliveira
Secretária de Desenvolvimento Social

PREFEiTURA DE

M QUIXADÁ

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores,
licitação do Processo Administrativo n° 16.001/2021 afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de
data.

em atendimento ao Disposto
que o extrato de dispensa de
DL, foi publicado através de
Avisos e Publicações), nesta

Quixadá/Ce, 29 de junho de 2021.

Izaura Gomes do NasciméWb de Oliveira
Secretária de Desenvolvimento Social

