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TERMO DE REFERÊNCIA
01. OBJETO

Locação de imóvel destinado ao funcionamento do CAPS AD, focalizado na Rua Dr. Eudásio
Barroso, n2 983, Bairro Planalto Universitário, de responsabilidade da Secretaria de Saúde.

02. JUSTIFICATIVCA
O prédio a ser localizado no Bairro Planalto Universitário possui as seguintes características:
•

O imóvel que se pretende focar 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 do referido estabelecimento de saúde.

Nesse sentido, em razão do Município de Quixadá não dispor de nenhum imóvel que atenda a
necessidade URGENTE do CAPS AD, far-se-á necessária a locação do imóvel supracitado para atender
a demanda da referida Secretaria de Saúde.

3.

CONDIÇÕES DO OBJETO A SER LOCADO
O imóvel a ser locado deve possuir as necessárias condições de habilidade, ter área e

localização condizentes com as necessidades da Administração, para o atendimento da demanda desta
Secretaria.

4.

ÁREA POSSIVEL DE LOCAÇÃO
O imóvel contemplado por este Termo de Referência compreende a seguinte localidade:
•

Bairro: Planalto Universitário

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.
Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui e Maia,784 Centro Quixadá- Ceará

CNPJ n9: 10.652.262/0001-94
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Caso seja detectado algum reparo

hidráulica, elétrica, reboco), fica na

responsabilidade da contratada fazer os ajustes necessários até a contratação da mesma.
Deverá ainda ser exigida a seguinte documentação:
a) Para Pessoa Física/Jurídica:
a.1) Matrícula/Escritura do imóvel do competente Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
onde se encontra o mesmo, que prove a propriedade do imóvel ou documento que comprove
a posse do imóvel;
a.2) Cédula de Identidade;
a.3) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
a.4) Comprovante de endereço do proprietário e do imóvel locado;
a.5) Certidão Negativa de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista);
a.6) Registro Comercial, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empresa
mercantil da Junta Comercial, devendo, no caso da empresa ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede
a matriz.
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 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 País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Apresentar ainda os seguintes documentos:
Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui e Maia,784 Centro Quixadá- Ceará
CNPJ n9: 10.652.262/0001-94
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Instrumento público de procuração, se for o caso, com poderes específicos que o caso

o

requer;

06. PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato produzirá seus efeitos jurídicos e legais a partir da assinatura do Termo Contratual
e vigerá por um período de 03(três) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei N2 8.666/93.

07.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO
A despesa decorrente da contratação correrá à conta de dotação orçamentária própria
consignada no Orçamento da Secretaria de Saúde, Exercício de 2022, classificada sob o seguinte
código: Dotação 1001.10.302.1003.2.054 - Elemento de Despesas: 3.3.90.36.00 Sub elemento:
3.3.90.36.15 FONTE DOS RECURSOS: 1600000000

8.

FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
O imóvel a ser locado será fiscalizado e acompanhado pelo Gerente de Contrato, designado

pela Secretaria Municipal de Saúde, a quem competirá todas as diretrizes a serem realizadas.

9. DESCRIÇÃO DO OBJETO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do CAPS AD, de responsabilidade da Secretaria
de Saúde.
LOTE

DISCRIMINAÇÃO

UND

MÊS

MÊS

03

Locação de imóvel para funcionamento do CAPS AD, de
01

responsabilidade da Secretaria de Saúde.

Quixadá- CE., 24 de março de 2022.

LADY DIANA ARRUDA MORA
Secretária de Saúde
Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui e Maia,784 Centro Quixadá- Ceará
CNPJ n2: 10.652.262/0001-94
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Ofício de N2 25.03.001/2022

j- )Quixadá-Ce., 25 de março de 2022

Ao Senhor: Luís Gilson Fernandes de Lima

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Vimos por meio deste, solicitar a cotação de preços, no prazo de 02(dois) dia úteis,
para a locação de imóvel discriminado no Termo de Referência, para compor a proposta de preços.
Solicitamos ainda, que a referida proposta do mercado nos seja enviada, assinada
e entregue na sede deste órgão ou enviada através do e-mail saude@quixada.ce.gov.br.
Na certeza de contarmos com vossa compreensão, aguardamos o atendimento a
solicitação o mais breve possível.

Atenciosamente,

LADY DIANA ARRUDA MOTA
Secretária de Saúde

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui e Maia,784 Centro Quixadá- Ceará
CNPJ n2: 10.652.262/0001-94

LUIS GILSON FERNANDES DE LIMA
Rua: Ver. Francisco Pinheiro,353 Bairro Cedro CEP: 63.902-610
Quixadá-CE

PROPOSTA DE PREÇO
ily

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA

OBJETO: Locação de imóvel, destinado ao funcionamento do CAPS AD, de responsabilidade da
Secretaria de Saúde.
ITEM

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO
Locação de imóvel, destinado ao
funcionamento do CAPS AD, de
responsabilidade da Secretaria de
Saúde

UNIDADE

QUANT

MÊS

3

R$ UNITÁRIO R$ GLOBAL
R$ 3.600,00 R$ 10.800,00

Valor Total R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Quixadá-CE., 28 de março de 2022
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LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

ESPÉCIE: Laudo de avaliação imobiliário.
OBJETO DO LAUDO: Avaliação do imóvel localizado Rua DoutoR Eudásio
Barroso, N0983, 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 de terra determinado pela região.
Data base da presente Avaliação: Março 2022
Valores resultantes da avaliação: R$ 3.600,00.
OBJETIVO: A finalidade do presente laudo é determinação do valor de
mercado do imóvel avaliado para fins de locação para funcionamento do CAPS
AD, de responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do
município de Quixadá.
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO: Imóvel
Urbano, de Quixadá, localizado na Rua Doutor Eudásio Barroso,N° 983 no
bairro Planalto Universitário, com aproximadamente 168,87 m2 de Área
Construída, extremando conforme as seguintes confrontações: 12,93m de
frente e 50,93m de lateral. O imóvel possui uma edificação para funcionamento
da unidade.
DIAGNÓSTICO DE MERCADO
Liquidez: Baixo
Desempenho de Mercado: Baixo
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 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

outros níveis de rigor. Esse trabalho utilizou do método evolutivo com
adaptações, identificando o valor do bem pelo somatório dos valores de seu
componentes considerando o fator de comercialização.
Pre 04
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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
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
E 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 mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação
1
8 Metodologia aplicável
JosP )Z%Ií e dxaã
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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:
- O telhado encontra-se em bom estado de conservação;
- Pintura em um bom estado de conservação;
- A parte hidráulica e elétrica apresenta em ótimo estado de conservação;
- O reboco encontra-se em boas condições;
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$ 3.600,00 para fins de locação destinado ao
funcionamento do CAPS AD, de responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE do município de Quixadá.. O valor do m2 levantado foi de R$ 21,31
valor este, compatível com a localização e as características do imóvel avaliado
tornando o valor de mercado de locação de R$ 3.60G,00.

Quixadá-CE, 31 de Março de 2022.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 2022.08.04.01 - DL

A Secretária de Saúde de Quixadá, conforme autoriza abrir processo de Dispensa de
Licitação para Locação de um imóvel localizado na Rua DR. Eudásio Barroso, n° 983,
Bairro Planalto Universitário, Quixadá - Ceará, para o funcionamento do CAPS AD, de
responsabilidade da SECRETARIA DE SAÚDE 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
CAPS AD, de responsabilidade da SECRETARIA DE SAÚDE 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. LUIS GILSON FERNANDES DE
LIMA, localizado na Rua DR. Eudásio Barroso, n° 983, Bairro Planalto Universitário, QuixadáCeará, para o funcionamento do CAPS AD, de responsabilidade da SECRETARIA DE
SAUDE do Município de Quixadá.
3. DO PREÇO.
Após avaliação foi considerada que a proposta de R$ 3.600,00 (Três mil 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 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA.
Outrossim, os recursos designados para custear a aludida despesa são
provenientes do próprio Município e encontram-se classificadas na Dotação
Orçamentária n2 Dotação Orçamentária n2: 1001.10.302.1003.2.054 - Outros
atendimentos na Atenção Secundária; Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Física. Fonte de Recursos: 1600000000.

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 n2 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
SAÚDE, 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 exigidos foram contemplados
e que existe urgência na realização deste contrato.
Quixadá-CE, 08 de Abril de 2022.

LADY DIANA ARRUDA MOTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Trav. José Jorge Matias Lobo, S/N — Centro / Quixad - CE
CNPJ n2 23.444.748/0001-89
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ANEXO 1
MINUTA DA CONTRATO

CONTRATO N9 _/2022-SMS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO
QUE FIRMAM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUIXADÁ ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE SAÚDE E DO OUTRO LADO O

O presente CONTRATO DE LOCAÇÃO, firmada aos - (_) dias do mês de - de 2022, tem, de um
lado, como LOCATÁRIA, a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ através da SECRETARIA DE
SAÚDE, neste ato representada pela secretária Sra.
, portadora do CPF n9. - e - e do
outro lado a representada pela a Pessoa Jurídica e do outro como LOCADOR o/a Sr(a).
portador da RG n2 , e CPF n9 __, domiciliado e residente no endereço, será regida pelas cláusulas
e condições abaixo delineadas:
CLÁUSULA V - DO OBJETO DA LOCAÇÃO
O LOCADOR dá em locação à LOCATÁRIA um Imóvel localizado na
do Município de Quixadá.
funcionamento da

, n9

para o

CLÁUSULA 2 - DO ALUGUEL
O aluguel mensal, a ser pago pela LOCATÁRIA até o dia 05 (Cinco) do 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 -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, das tributos
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
Trav. José Jorge Matias Lobo, S/N - Centro / Quixadá - CE
CNPJ n2 23.444.748/0001-89
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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
da prazo estipulada na cláusula terceira, solicitada a devolução do imóvel, salvo se ocorrerem
uma das hipóteses da artigo 99 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 64 - As despesas com seguro contra incêndio correrão por conta DO
LOCADOR/LOCATÁRIO, de acorda com o Artigo 393 da Lei n9 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 - DAS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Para o pagamento do aluguel da presente Locação será destinada o valor Mensal de R$ (_) /
R$ - (..............) com Dotação Orçamentária 1001.103.0210.032.054 - Outros atendimentos
na Atenção Secundária; Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Física, Fonte de Recursos: 1600000000.
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 expressas em Termo Aditivo, de acordo com o art. 57 e incisos da Lei federal n 9
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
cabíveis à solução do descumprimento, notadamente as ações de despejo e de execução.
Trav. José Jorge Matias Lobo, S/N - Centro / O.uixadá - CE
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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

LOCATÁRIO

LOCADOR

TESTEMUNHAS:
01.
CPF:
02.
CPF:
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15-1
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TI

A Secretária de Saúde do Município de Quixadá, considerando tudo o que consta do
Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n2 2022.04.08.01 - DL vem emitir a
presente declaração de Dispensa de Licitação, amparada no artigo 24 inciso X da Lei n
8.666/93 e suas alterações posteriores, para a Locação de 01 (um) imóvel localizado
na Rua Dr. Eudásio Barroso, n° 983, Bairro Planalto Universitário, Quixadá Ceará, para o funcionamento do CAPS AD, de responsabilidade da SECRETARIA
DE SAÚDE do Município de Quixadá, com o valor mensal: R$ 3.600,00 (Três mil e
seiscentos 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 12 de Abril de 2022.

Cc\)

LADY DIANA ARRUDA MOTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, através da SECRETARIA DE SAÚDE,
no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei n
8.666/93 e alterações posteriores, considerando tudo o que consta do presente processo
administrativo de Dispensa de Licitação n2 2022.04.08.01 - DL, especialmente o
Parecer da Procuradoria Jurídica, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de
Licitação, que visa à locação do imóvel do Sr. LUIS GILSON FERNANDES DE LIMA,
localizado na Rua Dr. Eudásio Barroso, n° 983, bairro Planalto Universitário, Quixadá - Ceará,
para o funcionamento do CAPS AD, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de
Quixadá-CE com o seguinte valor mensal de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)
determinada que se proceda à publicação do devido extrato em conformidade com a
legislação pertinente.
Quixadá 12 de Abril de 2022.

)oo
LA1* DIANA ARRUDA MOTA
SECRETARIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, EM CUMPRIMENTO À RATIFICAÇÃO
PROCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2022.04.08.01 - DL A SEGUIR:

fl

OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. EUDÁSIO
BARROSO, N° 983, BAIRRO PLANALTO UNIVERSITÁRIO, QUIXADÁ - CEARÁ, PARA
O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ.
FAVORECIDA: LUIS GILSON FERNANDES DE LIMA, CPF: 383.542.923-04
VALOR MENSAL/GLOBAL: R$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) / R$
10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS).
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO X DA LEI N2 8.666/93.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMITIDA E RATIFICADA PELA
ORDENADORA DE DESPESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, LADY DIANA ARRUDA MOTA,
NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022.

QUIXADÁ 12 DE ABRIL DE 2022.

LADY DIANA ARRUDA MOTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o extrato do Processo de Dispensa de Licitação N2 2022.04.08.01 -DL,
cujo objeto é a LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. EUDÁSIO
BARROSO, N° 983, BAIRRO PLANALTO UNIVERSITÁRIO, QUIXADÁ - CEARÁ, PARA
O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
SAÚDE 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, 12 de Abril de 2022.

LADY DIANA ARRUDA MOTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
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