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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1. Serviço de locação de Imóvel para funcionamento do Setor de Almoxarifado da 
Secretaria da Educação de Quixadá, localizado Rua Laerte Pinheiro - 394 - Bairro: Centro - 

Quixadá/CE, por um período de 12 (doze) meses. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Ocorre que esta Secretaria, no intuito de fornecer efetivamente o serviço que lhe 

pertinente, sofre problemas no que tange a logística de armazenamento de bens 

adquiridos. O Setor de almoxarifado que guarda diversos itens como material de 

expediente e limpeza e demais bens não comporta mais a demanda do grande volume de 

tais itens, ocasionando assim, diversos problemas e que compromete significativamente 

essa esfera pública em ofertar seus serviços. Portanto, a necessidades de locar um espaço 

maior para que o serviço administrativo desse setor não sofra entraves. 

3. ESPECIFICAÇÕES 

LOTE ÚNICO 

1 

UNIDADE QUANTIDADE 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE ALMOXARIFADO 

DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Especificação: 

Serviço de locação de Imóvel comercial por um 
período de 12 (doze) meses para funcionamento 

do 	Setor 	de 	Almoxarifado 	da 	Secretaria 	da 

Educação de Quixadá. 

Mês 12 

3.1 - DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

3.1.1 - O imóvel deverá conter no mínimo 03 (três) salas para atender as 

atividades administravas e banheiro. 

4. DAS OBRIGAÇÕES 

4.1 - São obrigações dos LOCADORES: 

- pagar os impostos incidentes sobre o imóvel; 
II - incorrer nas despesas relacionadas com: 

a) as obras ou serviços exigidos pela segurança da construção ou pela 

correção de falhas ocorridas na edificação do imóvel; 

b) desgastes ou deteriorações anteriores, total ou parcialmente, à presente 

locação. 

4.2 - São obrigações do LOCATÁRIO: 

- pagar as despesas relativas ao fornecimento de água e de energia elétrica, 
iluminação pública e as relativas à coleta do esgoto sanitário; 

II - conservar o imóvel locado e a realizar nele, por sua conta, as obras de 

reparação dos estragos a que der causa, desde que não provenientes de seu uso normal; 
III - restituir o imóvel, quando finda a locação, no estado em que o recebeu, 

conforme Laudo de Vistoria, salvo as deteriorações de seu uso normal; e que o 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 
Centro - Quixadá-CE 
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LOCATÁRIO poderá exercer o direito de retenção do imóvel locado até que seja 

devidamente indenizado pela execução, nele: 

a) de benfeitorias necessárias, quando os LOCADORES, previamente 

notificados, houver se recusado a realizá-las; 

b) de benfeitorias úteis que, por não poderem ser levantadas, a ele se 

incorporam. 

S. DOS DEMAIS REQUESITOS 

5.1 - Antes da assinatura do contrato será realizada uma vistoria no imóvel, cujo laudo será 

parte integrante do contrato, a fim de se resguardar os direitos e obrigações das partes 

contratantes. 

5.2 - Os locadores autorizam os locatários a proceder às adaptações e reformas no imóvel 

que julgar oportunas. 

6. DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

6.1 - A entrega do referido produto dar-se-á após a assinatura do contrato de locação, 

mediante a entrega das chaves aos locatários, iniciando-se a partir daí o período locatício. 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

7.1 - O aluguel mensal deve ser pago até o trigésimo dia do mês subseqüente ao de 

utilização do imóvel. 

7.2 - O presente contrato poderá ser reajustado de acordo com o índice do IPCA-IBGE, 

após decorrido 01 (um) ano de vigência, contados a partir da assinatura do mesmo. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores. 

8.2 - Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

- 	prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1 - Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, por meio de Termo Aditivo. 

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

10.1 - As despesas da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias N°: 

12.122.1215.2.020 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Educação - Elemento 

de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Fonte: 

15001000100 - Receita de Imposto e Trans - Educação. 

Quixadá/CE, 07 de fevereiro de 2022. 
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LOCATÁRIO poderá exercer o direito de retenção do imóvel locado até que seja 

devidamente indenizado pela execução, nele: 

a) de benfeitorias necessárias, quando os LOCADORES, previamente 

notificados, houver se recusado a realizá-las; 

b) de benfeitorias úteis que, por não poderem ser levantadas, a ele se 

incorporam. 

S. DOS DEMAIS REQUESITOS 

5.1 - Antes da assinatura do contrato será realizada uma vistoria no imóvel, cujo laudo será 

parte integrante do contrato, a fim de se resguardar os direitos e obrigações das partes 

contratantes. 

5.2 - Os locadores autorizam os locatários a proceder às adaptações e reformas no imóvel 

que julgar oportunas. 

6. DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

6.1 - A entrega do referido produto dar-se-á após a assinatura do contrato de locação, 

mediante a entrega das chaves aos locatários, iniciando-se a partir daí o período locatício. 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

7.1 - O aluguel mensal deve ser pago até o trigésimo dia do mês subseqüente ao de 

utilização do imóvel. 

7.2 - O presente contrato poderá ser reajustado de acordo com o índice do IPCA-IBGE, 

após decorrido 01 (um) ano de vigência, contados a partir da assinatura do mesmo. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores. 

8.2 - Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1 - Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, por meio de Termo Aditivo. 

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

10.1 - As despesas da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias N°: 

12.122.1215.2.020 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Educação - Elemento 

de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Fonte: 

15001000100 - Receita de Imposto e Trans - Educação. 

Quixadá/CE, 07 de fevereiro de 2022. 

VE 	 QUEIROZ  

Secretária da Educação 
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PROPOSTA DE VALOR DE LOCACÃO DE IMÓVEL 

A vossa senhoria 

VERÚZIA JARDIM DE QUEIROZ 

Secretária da Educação de Quixadá 

 

Objeto: Proposta de Preço para Locação de Imóvel onde funcionará o Almoxarifado da 

Secretaria da Educação do Município de Quixadá. 

Venho por meio deste manifestar interesse na locação de imóvel de minha 

propriedade, localizada na Rua Laerte Pinheiro, 394 - Bairro: Cento - Quixadá - CE. Para tanto, 

apresento a PROPOSTA DE PREÇO no valor de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) pelo 

prazo de 12 (meses) e reajuste conforme Lei. 

Quixadá/CE, 07 de fevereiro de 2022. 

JOSÉ AURI ONÇALVES DE ALMEIDA 

Locatário 

CPF: 058.746.703-78 

Ó 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

ESPÉCIE: Laudo de avaliação de imóvel. 

OBJETO DO LAUDO: Avaliação do imóvel localizado na RUA LAERTE PINHEIRO, N 

394 - CENTRO - O.UIXADÁ/CE. 

FINALIDADE: A finalidade do presente laudo é determinação do valor demercado 

de um imóvel, avaliando-o para fins de locação. 

METODOLOGIA: Parâmetros de valor de imóveis determinado pela região. 

DATA BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: Março 2022. 

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) 

imóvel avaliado para fins de locação para funcionamento do Setor de Almoxarifado de 

responsabilidade da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ. 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO: Imóvel Urbano, de Quixadá, 

localizado na Rua Laerte Pinheiro, 394 no bairro CENTRO, com OBJETIVO: A finalidade 

do presente laudo é determinação do valor de mercado do aproximadamente 275 m2, 

extremando conforme as seguintes confrontações: 11,00m de frente e 25m de lateral 

de Área principal. O imóvel possui térreo, com 04 (quatro) salas e 02 (dois) banheiros. 

DIAGÓSTICO DE MERCADO 

1. 	Liquidez: Baixo 

II. Desempenho de Mercado: Baixo 

III. Absorção pelo Mercado: Baixa 

INDICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS: Grau Expedito: Define 

o trabalho avaliatório onde prepondera a subjetividade, podendo não revelar ou deixar 

de utilizar qualquer instrumento matemático desuporte à convicção de valor expressa 

pelo Engenheiro, cuja responsabilidadefica 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 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. 

TRASNCRIÇÕES DAS NBR's 

NBR 14653-1 Avaliações de Bens Parte 1: Procedimentos Gerais: 

DEFINIÇÕES: 

LIQUIDAÇÃO FORÇADAS: Condição relativa à hipótese de uma venda 

compulsória ou em prazo menor que o médio de absorção pelo mercado. 

COLETA DE DADOS: É recomendável que seja planejada com 
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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. 

ASPECTOS QUANTITATIVOS: É recomendável buscar a maior quantidade 

possível de dados de mercado, com atributos comparáveis aos do bem 

avaliando. 

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; 

d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a 

data de referência da avaliação. 

METODOLOGIA APLICADA 

GENERALIDADES: 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 serjustificada 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 ocomportamento do mercado por 

meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor. 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. 

MÉTODOS PARA IDENTIFICAR O VALOR DE UM BEM, DE SEUS FRUTOS E 
DIREITOS 

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. 

MÉTODO EVOLUTIVO: Identifica o valor do bem pelo somatório dos 

valores de seus componentes. Casoa finalidade seja a identificação do valor de mercado, 

deve ser considerado o fator de comercialização. 

ITENS CONSIDERADOS 

1. 	A edificação está em perfeito estado estrutural; 
II. O reboco encontra-se em boas condições; 

III. A parte elétrica em bom estado de conservação; 

Mateus Oliveira Lima 
F1K1GN4EIPO CIVIL 
CREA 06198451 3-9 
prefeitura do Ouixdá 

Secretaria de EducøÇO 
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CONCLUSÃO 

VALORES DE MERCADO CONSIDERADOS: foi considerado como base para 

o valor considerado nessa avaliação o aluguel particular de imóveis próximo ao 

local avaliado. Considerando os valores de imóveis com referências locais. A 

avaliação do referido imóvel tem como fins definição do valor de locação do localde 

funcionamento do Setor Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, no 
valor de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). 

Quixadá/CE, 22 de março de 2022. 

\Àkreu' 0ãJ ;MA- M 
Mateus Mateus Oliveira Lima 

Eng. Civil 

CREA-CE 0619841513-9 

Secretaria Municipal da Educação 

Mateus OUira Lima 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA61984513- 
Prefeitura de QuixCdá 

Secretarie da EduCaÇO 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 
Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 08.001/2022-DL 

A Secretária de Educação de Quixadá, conforme autoriza abrir processo de 
Dispensa de Licitação para Locação de um imóvel localizado na Rua Laerte Pinheiro, n° 
394, Centro, Quixadá-CE, para o funcionamento do Setor de almoxarifado, de 
responsabilidade da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do Município de Quixadá. 

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

A razão da contratação deve-se ao imóvel em questão atender todos os requisitos 
necessários como área física, localização e preço de mercado, para o funcionamento do 
Setor de almoxarifado, de responsabilidade da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do 
Município de Quixadá considerada o que determina o artigo 24 inciso X, da Lei 
8.666/93, e suas alterações posteriores. 

2. RAZÃO DA ESCOLHA. 

A escolha recaiu sobre o Imóvel da Pessoa Física do Sr. JOSÉ AURIR GONÇALVES DE 
ALMEIDA, localizado na RUA LAERTE PINHEIRO, N° 394 - CENTRO, Quixadá - CE, para 
o funcionamento do Setor de almoxarifado, de responsabilidade da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO do Município de Quixadá. 

3. DO PREÇO. 

Após avaliação foi considerada que a proposta de R$ 2.400,00 (Dois mil e 
quatrocentos reais) mensais, conforme laudo de avaliação apresentado para locação 
de imóvel estava dentro do valor do mercado imobiliário do município de Quixadá, 
portanto, compatível com outros imóveis com as mesmas características, quanto ao 
tamanho, localização e expectativa para o funcionamento do Setor de almoxarifado. 

Outrossim, os recursos designados para custear a aludida despesa são provenientes do 
próprio Município e encontram-se classificadas na Dotação Orçamentária n 
0801.12.122.1215.2.020- Manutenção da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física, Fonte de 
Recursos: 1500100100. 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 

Vejamos o que discorre a Lei n2  8.666/93 acerca da tema: 

"Art. 24". É dispensável a licitação: 

Trav. José Jorge Matias Lobo, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n9  23.444.748/0001-89 
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X - "para a compra ou locação" de imóvel destinada ao 
atendimento das finalidades precípuas da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado segunda avaliação 
previa. 

Considerada também que nesse caso, todas os requisitos exigidas foram contempladas 
e que existe urgência na realização deste contrato. 

Quixadá-CE, 04 de Abril de 2022. 

VERUZIA JARDIM DE QUEIROZ 
SECRETÁRIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

Trav. José Jorge Matias Lobo, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n2  23.444.748/0001-89 
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ANEXO 1 

MINUTA DA CONTRATO 

CONTRATO N2  _/2022-SME 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 
QUE FIRMAM ENTRE Si A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE QUIXADÁ ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO OUTRO LADO O 
JOSÉ AURIR GONÇALVES DE ALMEIDA. 

O presente CONTRATO DE LOCAÇÃO, firmada aos - (_) dias da mês de - de 2022, tem, de um 
lado, como LOCADOR o Sr. _, portador da RG n9  _, e CPF n9 	, e de outro, como 
LOCATÁRIA, a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n9  06.081.389/0001-23, neste 
ato representada pela secretária Sra. 	, portadora do CPF n9. - e 	, residente e 
domiciliada no Município de Quixadá Ceará, será regida pelas cláusulas e condições abaixo 
delineadas: 

CLÁUSULA P - DO OBJETO  DA LOCAÇÃO  

O LOCADOR dá em locação à LOCATÁRIA um Imóvel localizado na _, n ._, _, para o 
funcionamento da 	 do Município de Quixadá. 

CLÁUSULA 2 - DO ALUGUEL  

O aluguel mensal, a ser pago pela LOCATÁRIA até o dia 05 (Cinco) da mês subsequente ao ser 
vencido, será de - (_), a serem pago mensalmente. 

Parágrafo único: Enquanto o imóvel permanecer na posse direta da LOCATÁRIA, o aluguel 
será reajustada após cada período de 12 (doze) meses, ou pelo período mínimo que a lei venha 
a indicar, adaptando-se o índice de reajustamento informada pela FGV. IBGE ou instituição 
similar, admitindo-se o máximo permitida ou não defeso em lei. 

CLÁUSULA 3 - DA PRAZO E DA FINALIDADE 

A presente locação terá o prazo de - (_) _, com início em _/_/2022 até - de - / 2022, 
cuja finalidade e uso serão para fim não residencial, podenda ser utilizada em qualquer 
atividade relacionada aos interesses objeto deste processo. 

Parágrafo único. Não é permitida à LOCATÁRIA a mudança, mesmo parcial ou momentânea, 
da finalidade estabelecida acima, bem como não lhe é permitida sublocar, emprestar e 
transferir o presente contrato. 

CLÁUSULA 4 - Será de inteira responsabilidade da LOCATÁRIA, pelo período em que deter a 
posse direta do imóvel, pagar ou dar quitação, mesmo por motivo de isenção, dos tributos 

Trav. José Jorge Matias Lobo, S/N - Centro / Quixadá- CE 
CNPJ n2  23.444.748/0001-89 
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municipais, como IPTU, Taxa ou Tarifa da Lixo, correspondentes ao imóvel locada, bem como 
quaisquer outros tributos que venham a ser criadas por lei municipal, além de qualquer tributo 
Estadual ou federal incidente, contas de água e energia, podenda a LOCADORA exigir o recibo 
de quitação e/ou certidões negativas quanto ao pagamento de tais tributos e contas. 

Parágrafo primeiro. Fica sob a responsabilidade da LOCATÁRIA, entregar o imóvel nas 
mesmas condições em que recebida. 

CLÁUSULA 5 - DA RESCISÃO 

À LOCATÁRIA é facultada a rescisão unilateral do presente contrato a qualquer momento, 
antes do prazo mencionada na cláusula terceira, sem a incidência de multa, mediante a 
devolução das chaves do imóvel e a plena quitação dos aluguéis vencidos, inclusive das dias 
proporcionais contadas no momento da entrega do imóvel. 

Parágrafo primeiro. O LOCADOR não poderá rescindir o presente contrato, antes do término 
do prazo estipulada na cláusula terceira, solicitada a devolução do imóvel, salvo se ocorrerem 
uma das hipóteses da artigo 90  da Lei Federal n9  8.245/91. 

Parágrafo segunda. A mudança quanto ao gestor da LOCATÁRIA, especialmente relacionada 
ao cargo de Prefeito ou Prefeita do município, não dará a LOCADORA motivo para rescindir a 
presente locação. 

Parágrafo terceiro. Finda o prazo estipulado na cláusula terceira, poderá a LOCADORA 
solicitar a entrega do imóvel independentemente de notificação ou aviso. Caso a LOCATÁRIA 
permaneça no imóvel por mais de 30 (trinta) dias após o termo final da prazo da locação, 
presumir-se-á prorrogada por tempo indeterminada o presente contrato, com todas as suas 
cláusulas e condições. Tornando-se por tempo indeterminada, poderá o LOCADOR solicitar a 
entrega do imóvel mediante notificação por escrito concedendo à LOCATÁRIA o prazo de 30 
(trinta) dias para desocupação. 

CLÁUSULA 6 - As despesas com seguro contra incêndio correrão por conta DO 
LOCADOR/LOCATÁRIO, de acorda com o Artigo 393 da Lei n2  10.406 de 10 de Fevereiro de 
2002 que versa sobre: (Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizada). 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos 
não era possível evitar ou impedir. 

CLÁUSULA 7  -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Para o pagamento do aluguel da presente Locação será destinada o valor Mensal de R$ - (_) 

/ R$ - (__) com Dotação Orçamentária n2  0801.12.122.1215.2.020— Manutenção da 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços 
de Terceiro Pessoa Física, Fonte de Recursos: 1500100100. 

Parágrafo único. Tendo em vista a continuidade da presente Contrato de Locação nos 
exercícios de sua execução, a especificação da dotação orçamentária, conforme as informações 
acima citadas, serão expressa em Termo Aditivo, base fina com o art. 57 e incisos da Lei federal 
n9  8.666/93 e suas alterações posteriores. 
CLÁUSULA 8 - No caso do não cumprimento, por parte da LOCATÁRIA, das cláusulas e 
obrigações assumidas no presente contrato, poderá o LOCADOR fazer uso das ações judiciais 
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cabíveis à solução do descumprimento, notadamente ações de despejo e de execução. 

CLÁUSULA 9 - Elege-se o foro da comarca de Quixadá para dirimir quaisquer dúvidas ou 
demandas advindas do presente convênio. 

Cientes de todas as cláusulas do presente convênio, tendo ocorrida a discussão de todas os 
pormenores das condições acima, os contratantes assinam e rubricam o presente Contrato de 
Locação em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas 

Quixadá em - de abril de 2022. 

LOCATÁRIO 

LOCADOR 

Testemunhas: 

01. 	  

CPF: 	  

02. 	  

CPF: 	  
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DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Secretária de Educaão do Município de Quixadá, considerando tudo o que consta do 
Processo Administrativo de Dispensa de Licitação 2022.04.04.01-DL vem emitir a 
presente declaração de Dispensa de Licitação, amparada no artigo 24 inciso X da Lei 0 
8.666/93 e suas alterações posteriores, para a Locação de um imóvel localizado na 
Rua Laerte Pinheiro, n° 394, Centro, Quixadá, Ceará, para o funcionamento do 
Setor de almoxarifado, de responsabilidade da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do 
Município de Quixadá, com o valor mensal: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos 
reais). 

Assim, nos termos da Art. 26. da Lei N2  8.666/93 e suas alterações posteriores, 
vem comunicar a Sra. Ordenadora de Despesa da presente declaração, para que 
proceda, se de acordo, a devida ratificação. 

Quixadá-CE, 05 de Abril de 2022. 

VERUZIA JARDIM DE QUEIROZ 
SECRETÁRIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, através da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o 
Artigo 26 da Lei n2  8.666/93 e alterações posteriores, considerando tudo o que consta 
do presente processo administrativo de Dispensa de Licitação 08.001/2022-DL, 
especialmente o Parecer da Procuradoria Jurídica, vem RATIFICAR a declaração de 
Dispensa de Licitação, que visa à locação do imóvel do Sr. josÉ AURIR GONÇALVES DE 
ALMEIDA, localizado na Rua Laerte Pinheiro, no 394, Centro, Quixadá-Ceará, para o 
funcionamento do Setor de Almoxarifado, de responsabilidade da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO do Município de Quixadá com o seguinte valor mensal de R$ 2.400,00 
(Dois mil e quatrocentos reais) determinada que se proceda à publicação do devido 
extrato em conformidade com a legislação pertinente. 

Quixadá-CE, 05 de Abril de 2022. 

VERÜIÃ JARDÍR_DÉ QUEIROZ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, EM CUMPRIMENTO À RATIFICAÇÃO 
PROCEDIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAZ PUBLICAR O EXTRATO 
RESUMIDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 08.001/2022-DL A SEGUIR: 

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LAERTE PINHEIRO, N-
394 - CENTRO, QUIXADÁ, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. 

FAVORECIDO:  josÉ AURIR GONÇALVES DE ALMEIDA - CPF N2  058.746.703-78 E RG 
NQ 1.127.352 SSP/CE. 

VALOR MENSAL/GLOBAL: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) / R$ 
28.800,00 (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS). 

FUNDAMENTO I[ÇAI: ARTIGO 24, INCISO X DA LEI N9  8.666/93. 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMITIDA E RATIFICADA PELA 
ORDENADOR.A DE DESPESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VERUZIA JARDIM DE 
QUEIROZ, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022. 

QUIXADÁ-CE, 05 DE ABRIL DE 2022. 

VERUZIA JARDIM DE QUEIROZ 
SECRETÁRIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
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1: 1 

Certifico que o extrato do Processo de Dispensa de Licitação 2022.04.04.01-DL, 
cujo objeto é a Locação de um imóvel localizado na Rua Laerte Pinheiro, n° 394, 
Centro, Quixadá, Ceará, para o funcionamento do Setor de almoxarifado, de 
responsabilidade da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do Município de Quixadá foi 
Publicada no Flanelógrafo desta prefeitura, para que haja ampla Divulgação dos Atos 
da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixadá. 

Quixadá-CE, 05 de Abril de 2022. 

VERUZIA JARDIM DE QUEIROZ 
SECRETÁRIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
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