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Estado da Bahia

CJPN 16,804.444.0001/10
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Sobradinho-BA, 23 de Novembro de 2020.

Cl N° 227

A Sr3.

Mary Selma de Almeida

Secretária de Finanças

Nesta.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social V«fc através deste requerer

dessa Secretaria de Finanças, o Benefício eventual moradia da &f TELMA VIEIRA DA
SILVA, portadora do RG: 04686891-76 SSP/BA, CPF: 019564245-71, no valor de R$:

300,00 (trezentos reais) o Benefício tem duração de três meses.podendo ser renovado.

j

Contrato em nome do Senhor:

Débora Lima da silva

BRADESCO - Agencia: 3584

Conta Corrente : 0060924-2

Obs: Segue relatório anexo c documentação.

f

M. SOUSA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DECRETO 49/2020

PRi:n:iTURA municipal de sobradinho

AVENIDA jOSf. BALBINO DE SOUZA S/N. \1\A SÃOJOAQUIM.

CKP. 48.925.000-CNPf, 16.444.804/0001-10

scadssob(ív gmail.com
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ATT. Secretaria de Assistência Social - SEADS

RELATÓRIO SOCIAL

A Equipe Técnica do Equipamento CRAS (Centro de Referencia da Assistência

Social), realizou visita domiciliar atendendo a família da Sra. TELMA VIEIRA

DA SILVA, 52 anos, D.N: 02.04.1968, NIS n° 15162102303, RG n°

04.686.891-76 SSP/BA, CPF n° 019.564.245-71, residente e domiciliada na

QuadraS 15, Rua: 02, N° 04, Vila São Joaquim-Sobradinho/BA..

Na escuta qualificada a família, a Sra. TELMA VIEIRA DA SILVA, relatou que

mora em casa cedida e que sua família é composta por 2 (duas) pessoas, que

enfrenta problemas relacionados a saúde (dores nas articulações/fobia).

A Sra. TELMA VIEIRA DA SILVA, verbalizou que no último dia 19/11/2020

(período de fortes chuvas), a residência onde morava caiu, tendo perda total do

imóvel, que além dos prejuízos com relação a estrutura física da casa, teve

também danificação de móveis e que foi socorrida por vizinhos e hoje conta

com a solidariedade de um parente que lhe deu abrigo, relatou ainda que

devido à ausência de emprego e renda não tem condições financeiras de
assumir o pagamento de um aluguel de casa.

Composição familiar:

TELMA VIEIRA DA SILVA

ABINALDO NERES DE BRITO

RF

COMPANHEIRO

15162102303

12648676041

SITUAÇÃO SÓCIOECONÔMICA:

A família tem como única renda o Programa de Transferência de Renda

Bolsa Família no valor de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais).

PARECER:

Diante da fragilidade da família e avaliando todo contexto, o PARECER DA

EQUIPE TÉCNICA é que a família tenha acesso ao Benefício Eventual:
ALUGUEL SOCIAL e Cesta Básica, visto que não temos nenhum amparo

legal para concessão de ajuda de material de construção, devido a casa ser

cedida por uma pessoa da família.

Buscamos amparo legal para a efetivação dos direitos da família na

Constituição Federal de 1988 no Art. 6o São direitos sociais a educação, a



c

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos

desamparados.

Ainda nos reportamos a Lei Municipal n° 555 de 13 de outubro de 2015. Art.

22. O Beneficio Moradia constitui-se em uma ação da assistência social em

parceria com a Secretaria de Infra Estrutura do Município e outras entidades,

na concessão de moradia às famílias de baixa renda.

I - Risco: ameaça de sérios padecimentos;

II - Perdas: privação de bens e de segurança material;

III - Danos: agravos sociais e ofensa,

Parágrafo Único - Os riscos, às perdas e os danos podem decorrer;

I - Da falta de domicilio;

II - Da situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;

III - Da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da

presença de violência física ou psicológica na família ou de situações de

ameaça à vida.

Sobradinho/BA, 23 de Novembro de 2020.

Atenciosamente,

Mc
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nuH3.//wwW.IWeIia.iazenda.gov.br/Aplícacoes/SSL/ATCTA/CPF/C.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 010.797.615-35

Nome: DÉBORA LIMA DA SILVA

Data de Nascimento: 05/09/1979

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 11/07/2001

Digito Verificador: 00
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Documento Quinado {figitatfnente conforme MP n° - 2 J!00-2 de 24/08/2001, que kislrtui a infraastnítura da Chavw PúWkro Brasileiro - ICP-Brosil.
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

DESPACHO: Encaminho ao Departamento de Gestão de Contratos Bens e
Serviços/Divisão de Compras para que seja realizado um
levantamento dos valores imobiliários, bem como analise dos
imóveis que possivelmente atendam ao fim especificado pelo

Secretário na C.I./SEADS de n°. 227/2020. Em seguida, após
identificar se de fato, somente há o imóvel localizado na Quadra S-
15 Rua 02, n° 37/1, Vila São Joaquim, Município de Sobradinho
Estado da Bahia, que trata os documentos de propriedade do

l^°.^L?nexad0 a referida "Cl"- de Propriedade do senhor
DÉBORA LIMA DA SILVA, inscrita no CPF n°. 010.797.615-35
que seja realizada efetiva vistoria no referido imóvel, através da
competente comissão nomeada através da Portaria SEFAZ n°
001/2015. "

Sobradinho (BA), 23 de novembro de 2020.

Mary Selma de Almeida Costa Rocha
Secretaria de Fazenda e Administração

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNPJ. 16.444.804/0001-10

ANÁLISE DE VALOR IMOBILIÁRIO

Ao diligenciar nos termos expressos em despacho da lavra da

Secretaria de Fazenda e Administração, constatamos que de fato, não há interessados

em ofertar imóveis para locação pela Administração Pública área da Vila São Joaquim -

Município de Sobradinho/BA, especificadamente na área mais centralizada do referido

bairro, para avaliar a viabilidade econômica e o potencial mercadológico para a locação

e em conseqüência da pretenção da Administração. Assim, em razão dos valores

praticados no mercado imobiliário do Município de Sobradinho/BA, o valor

ofertado está razoável, tendo sido realizada pesquisa prévia em demais imóveis -

que muito embora, não satisfaça a administração, mas serve de parâmetro para

atesto da sua razoabilidade, restando assim, o preço de R$ 300,00 (trezentos reais)

mensal, na forma proposta pelo proprietário compatível com o praticado no ramo

imobiliário dessa municipalidade.

Por somente haver esse imóvel disponível para locação, de

forma a atender as necessidades de sua destinação, após pesquisa realizada pelo servidor

Rosemary da Silva Bezerra Barbosa, Matrícula n°. 11671, resta apontado o referido

imóvel em sendo melhor escolha para atender o interesse em questão, conforme

expresso pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e sua

Justificativa anexada a Cl n°. 227/2020.

Sobradinho/BA, em 24 de novembro de 2020.

êa
Rosemary da Silva Bezerra Barbosa

Matrícula n°. 11671
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BAHIA - 27 de Agosto de 2015 - Quinta-feira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
ESTADO DA BAHIA

SOBRADINHO, 25 DL AGOSTO Dl 20J.5

PORTARIA SEFAZN'01/15

Nomeia servidores para constituir d vonu^àn d

vistoria de imóveis e dá outras providências.

O SK< Kl 1 VKIO MUNICIPAL Dfc FAZENDA E ADM1NISTKAÇÃODE, no
uso das HísihmoV- Uryus conferidas pelo art. K0, Ua Lei Municipal n'J 25<>. de W de abri!
dcTÍKJl.e:

< ONS1DI K-WDí) ..¥ princípios da moralidade c da cticiênciiL insculpidos no art.
v\(.iipuí. J;to>::-u!uísfio federa! de 05 de outubro de 1988;

rONSII)H<YM)O :i necessidade de melhor IN'SPKC:iONAK os imnvcis de
d

CONSinuUNIH) -.1 necessidade de realizar vístórius e laudo> tecnicos para que
■ioiam üverigiuid..- a- c<>nyÍS(Vs de recebimento dos imóveis, bem aomo pim rusguardai- a

AJininÍMrticfit. 1'üiiicu Municipal e o locodor no monicniu tJnaJ do contmtn sobre

c\enUuiis Jjnov , [^^ado^ anterior ou posterior à locaçâu pacn^da:

RKSOIA { ;

Ari. \"-\.,-.yj,ir.

EDNALDÜ .f(*SI SOARES DA SILVA - servidor efeíh.^matricula de n> 27,
Mestre dt obrif, lotação SIESP - PRESIDENTE;

JVVDERSON ANICNFS DA CONCEIÇÃO - senidor temporário/ matricula
de6!7|, Operadur C»dKta- lotação SEPLAN - MEMBRO;

HEI.DER RI N \TO CARDOSO SAMPAIO - senid«r tempoririu/ matrícula de n"
6374, Agente Aduiinistruíi\«-l«tação SF;P1,AN - MEMBRO.

l^ugraro i -,1c» - \ comissão de vistoria ora formadn. dc%cru sob a presidência do

primeiro, prunio, .■• , av^nyiiavâo das condições dos imo^js que lhes íoivm solicitados

oficMlr.íciiic c. i:.> pia^. mjximo de cinco (5) dias emitir o respectivo laudo iccnico
Liprow-üido ou rcpi^-.ando ü utilização do imóvel.

Art. 2- - l_y.: iwriaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
à.s disposições íir. c-.-ntráno

A

$0* ^" Este documento e5tó disponibilizado no site www.impublícacoes.org/pm.sobradinho ImprenSU OflCial
^ - Docmento oss.nado demente confon.c MP n^ - 2.200-2 de 24/08/2001, oue iosüfuí o intefr^rc do Chove, Públicas Brasileiro - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNPJ. 16.444.804/0001-10

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Vistoria executada no imóvel sito à: Quadra S-15, Rua 02 n° 37/1 Vila São
Joaquim, Município de Sobradinho, Estado da Bahia

STÍS ^ ^ DEB0RA LIMA DA SILVA' inscrita ™ CPF n°.
Locatário: Município de Sobradinho/BA

O presente "Laudo de vistoria" foi executado pelos abaixo assinados e passa a ser
parte integrante do contrato de locação, para todos os fins e efeitos de direito.

Estado do Imóvel: ( ) novo
( )excelente

bom ( ) regular

Idade aproximada do imóvel: (X) anos ( ) meses
( Jsemanas

( ) mau

( ) dias

Danos existentes:

01 - Hall de entrada, existem danos

02 - Hall de circulação, existem danos
03 - Escadas, existem danos

04 - Salas, existem danos

05 - quartos, existem danos

06 - Banheiros, existem danos
07 - Cozinha, existem danos

08 - Outras dependências, existem danos
09 - Nas dependências externas, existem danos

Descrição Geral:

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

( )
( J

( )

w
( )

( J

( )

( J

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

(X)
(X)

(X)
( )

(X)

(X)
( )

txj

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AW lf^CC CIAI f¥Tll Irt r^f- i^m i— . -_,-__

AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA
CNPJ. 16.444.804/0001-10

V^Cfcô, v

ESTADO GERAL DO IMÓVEL:
a) Assoalhos bons

b) Tetos bons,

c) Paredes boas

d) Portas boas

e) Janelas boas

f) Rodapés bons

g) Pintura em bom estado de conservação.

Descrição geral:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

a) - Tomados interruptores e bocais.

(Em perfeito estado de funcionamento).

Descrição Geral

I OS-sim 1 NÃO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:

a) - Torneiras, descargas, chuveiros, ralos, pias e vasos sanitários.
(Em perfeito estado de funcionamento).

Descrição Geral

SIM NÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N<>, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNPJ. 16.444.804/0001-10

C

INSTALAÇÕES DIVERSAS:

a) - Esquadrias, vidros, chaves internas e externas, tanque de lavar roupas
azulejos, box em perfeito estado de conservação. '

Descrição Geral

RELAÇÃO DO ESTADO DE CADA COMPARTIMENTO, MOVEIS E UTENSÍLIOS:

Porta, janela, grade, rodapé: em perfeito estado.
Pintura: em perfeito estado

O presente instrumento é parte integrante do Contrato de Locação firmado entre

nnnü eS~C°ntratanteSl Q ° '°catário se resP°nsabiliza integralmente pela
conservação e segurança do imóvel, bem como, seu mobiliário e utensílios
arcando com qualquer prejuízo causado por perdas e danos, constatados na
ocasião da devolução do bem.

Assim as partes nomeiam o foro da Comarca de Sobradinho, Estado da Bahia
para dir.m.r quaisquer dúvidas, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado

mm «tTtaSSIT ° PreSenu6 Gm 3 (três) Vias de j9ual teor e forma' juntamentecom as testemunhas que também assinam.

001/2015° " C°mÍSSã0 Especial e Vistoria nomeada através da Portaria SEFAZ n°.

Município de Sobradinho/BA, em 25 de novembro de 2020.

É o Laudo - Comissão Especial de Vistoria

Ednaldo José

Presidente da

Matrícula n°. 027

issao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHQ
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA V

CNPJ. 16.444.804/0001-10

Sobradinho/BA, em 25 de novembro de 2020.

Circular Interno n° 234/2020

Exmo. Senhor Prefeito

Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan

Solicito de Vossa Excelência, autorização para locação de imóvel destinado a concessão do
"Beneficio Moradia" a Sr.a Telma Vieira da Silva, de família carente em situação de
extrema pobreza e vulnerabilidade social, conforme solicitação da Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social de Sobradinho/BA.

Os recursos destinados à execução da referida prestação de serviço será oriunda da
seguinte dotação orçamentária:

Orçamento: 02.07 - Secretaria Mun. de Assist. e Desenv. Social

Atividade: 2.029 - Manutenção da Sec. Municipal de Assist. e Desenv. Social
Elemento: 3.3.9.0.36.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 00

Atenciosamente,

Mary Selma de Almeida Costa Rocha

Secretaria de Fazenda e Administração
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DESPACHO: AUTORIZOa LOCAÇÃO DO IMÓVEL situado a Quadra S-15
Rua 02, n 37/1, Vila São Joaquim, Município de Sobradinho, Estado da Bahia'

DEBOTA uTLT,Ja detent°ra d°S dÍreÍt°S de US° e frui^ a senh™
£fn£™ ' P6SS0a fíSÍCa' braSÍIeir° inscrita no CPF/MF sob o n°
.cerni. P°rtadOr da CédU'a de identidade s°b o n°. 1015156509, expedida

pela SSP/BA, por força do Título de Doação - cópia acostada aos autos -, destinado
a concessão do "Benéfico Moradia" a família da Sr.° Telma Vieira da Silva inscrita

no RG sob o n° 04686891-76 SSP/BA, em virtude do preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art.22, II, da Lei Municipal n° 555, de 13 de outubro de 2015
reconhecido pelo Assistente Social, o Sr. Manoel Carlos da Silva-CRESS 21353-Ba'
em conformidade com a solicitação e justificativa expressa da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social - Cl. n°. 227/2020. Encaminho ao setor
finance,ro para informar sobre a disponibilidade financeira, em seguida remeter o
processo a Divisão de Licitações e Contratos/Comissão Permanente de Licitação
para adoção das medidas cabíveis. '

Sobradinho (BA), 26 de novembro de 2020.

r\

Luiz Vicente

Prefeito
anjuan

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030
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DESPACHO: Informo que há disponibilidade orçamentária para atender as referidas
despesas para LOCAÇÃO DO IMÓVEL situado a Quadra S-15, Rua
02, n° 37/1, Vila São Joaquim, Município de Sobradinho, Estado
da Bahia, mediante contrato com a detentora dos direitos de uso e
fruição, a senhora DÉBORA LIMA DA SILVA, pessoa física
brasileira, inscrita no CPF/MF sob o n°. 010.797.615-35, portadora da
cédula de identidade sob o n°. 1015156509, expedida pela SSP/BA,
por força do Título de Doação - cópia acostada aos autos -, destinado
a concessão do "Benefício Moradia" a família da Sr.a Telma Vieira da
Silva, inscrita no RG sob o n° 04686891-76 SSP/BA, em virtude do
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art 22 II da Lei
Municipal n° 555, de 13 de outubro de 2015, reconhecido pelo
Assistente Social, o Sr. Manoel Carlos da Silva-CRESS 21353-BA
em conformidade com a solicitação e justificativa expressa da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - Cl. n°
227/2020 nos recursos declinados no despacho do Chefe deste
Poder.

Orçamento: 02.07 - Secretaria Mun. de Assist. e Desenv. Social
Atividade: 2.029 - Manutenção da Sec. Municipal de Assist. e Desenv Social
Elemento: 3.3.9.0.36.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 00

Sobradinho (BA), 26 de novembro de 2020.

Wanderlan Ribeiro da Silva

Matrícula 10465

Departamento Finanças e Contabilidade

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho-Bahia Fone: {074} 3538-3030
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DE SOBRADINHO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL N°. 056/2020

"Dispõe sobre a nomeação de servidores para integrar
a Comissão Permanente de Licitação - CPL e dá
outras providencias."

V*'
X

£■

junho de 19^

DECRETA:

Prefeitura

^0NSIDERAND0 ° <««PO»to no art. 6° XVI, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de

»°~ 10467 (CPF

2407 ,CPF

SOBRADINHO, Estado da

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan
Prefeito Municipal

cnpJ/MF:

Hélder Luiz Freitas Moreira

Procurador-Geral do Município

CEP.
- procuradoipms@gmaf7.com

Sobradinho/BA.

2 de 24/08/2001, que ,nstffu, o .nfraestmtu™ de C-,oves P^ficas Brosfeiro - ICP-BroSil
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Prefeitura Municipal de Sobradinho

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo Administrativo N°. 170/2020
Dispensa de Licitação N°. 061/2020

Certifico que, nesta data, em cumprimento a determinação do Prefeito Municipal autuei
o presente Processo Administrativo sob o n°. 170/2020, destinado ao processamento da
Dispensa de Licitação, tombado sob o n°. 061/2020, destinado a LOCAÇÃO DO
IMÓVEL situado a Quadra S-15, Rua 02, n° 37/1, Vila São Joaquim, Município de
Sobradinho, Estado da Bahia, mediante contrato com a detentora dos direitos de uso
e fruição, a senhora DÉBORA LIMA DA SILVA, pessoa física, brasileira, inscrita no
CPF/MF sob o n°. 010.797.615-35, portadora da cédula de identidade sob o n°
1015156509, expedida pela SSP/BA, por força do Título de Doação - cópia acostada
aos autos -, destinado a concessão do "Benefício Moradia" a família da Sr3. Telma
Vieira da Silva, inscrita no RG sob o n° 04686891-76 SSP/BA, em virtude do
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.22, II, da Lei Municipal n° 555 de 13
de outubro de 2015, reconhecido pelo Assistente Social, o Sr. Manoel Carlos da Silva-
CRESS 21353-BA, em conformidade com a solicitação e justificativa expressa da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - Cl n° 227/2020 tendo
apresentado a justificativa e atesto da razoabilidade do preço imobiliário elaborado pela
servidora Rosemary da Silva Bezerra Barbosa, acostado aos autos.

O valor global da contratação corresponde a R$ 900,00 (novecentos reais).

aos 27 dias do mês de NOVEMBRO do ano de DOIS
(forno determina a Lei n° 8666/93. Eu

Thaciana Carla Silva Mangabeira -
presente termo que segue assinado pelos membros da

lorèira Cruz

lembro da GPL

Katiucia Rivelíi Bezerra da Silva

Membro da CPL

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho - Bahia . Fone: (074) 3538-3030
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Prefeitura Municipal de Sobradinho

DE LICITAÇÕES E COnVratOS

DA: Comissão Permanente de Licitação - CPL
A: Procuradoria-Geral do Município

Secretas de

Sobradinho (BA), 27 de novembro de 2020.

-

*

...c~V

Thacia^a^éaMa^ífcai^
Presidente da CPL

da CPL

KatiuciaRivé/lí Bezerra da Silva
Membro da CPL

CNPJ „.. 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

MINUTA DE CONTRATO N° XX/XXXX

"Contrato de locação de imóvel que entre si

celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE

SOBRADINHO/BA, do outro, o(a) senhor(a)

XXXXXXXXXXXXXXX, na forma que
especifico:"

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Av. José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA, inscrito no CNPJ sob o n°

16.444.804/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, neste ato
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Dr. LUIZ VICENTE BERTI TORRES

SANJUAN, brasileiro, casado, formação superior em Direito, inscrito no CPF/MF sob o n°
005.550.575-93 e portador da Cédula de Identidade n° 083.21461-53 SSP/BA, residente e
domiciliado à Rua Promissão, 20, Vila Santana, Sobradinho, Estado da Bahia, ora designado
simplesmente LOCATÁRIO, e, do outro lado, o(a) senhor(a) XXXXXXXXXXXXXXXX
(nacionalidade), portador do RG. N° XXXXXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXXXXX, de ora em
diante denominado LOCADORfA). pelo presente instrumento, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, de acordo com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, mediante as disposições
expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1.0 presente contrato tem por objeto a locação do imóvel residencial situado a Quadra S-
15, Rua 02, n° 37/1, Vila São Joaquim, Município de Sobradinho, Estado da Bahia
destinado a concessão do "Benefício Moradia" a família da Sr3 Telma Vieira da Silva, a qual, de
acordo com o parecer social elaborado pelo Assistente Social, o Sr. Manoel Carlos da Siiva-
CRESS 21353-BA, encontra-se em situação de vulnerabilidade social (Lei Federal n° 8.742/93).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica convencionado entre as partes que, por razões de interesse
publico, poderá o LOCATÁRIO alterar a finalidade pública a ser atendida pela presente locação,
a qualquer tempo, sem que isso acarrete rescisão do contrato, multa ou o dever de paqar
qualquer indenização ao LOCADOR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente contrato sem sua celebração calcada na Dispensa de Licitação tombada sob o
n° XXX/XXXX, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁSULA TERCEIRA - DO PRAZO.

3.1 - O prazo da presente locação é até XX/XX/XXXX, contado da data de assinatura
independente de notificação, aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, obrigando-se o
LOCATÁRIO a desocupar o imóvel ora locado, na data antes referida, entregando-o nas
mesmas condições antes encontrado, conforme Laudo Técnico de Vistoria realizado no dia XX
de XXXXXXXXXX de XXXX, anexo ao presente, como se aqui literalmente transcrito fosse.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contrato poderá ser sucessivamente prorrogado pefas partes
enquanto houver necessidade pública a ser atendida através da presente contratação, mediante
assinatura de termo aditivo, após apresentação de justificativa por escrito e autorização da
autoridade competente para celebrar o contrato em nome do LOCATÁRIO.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Para a extensão do prazo contratual é indispensável prévia análise
por parte da Procuradoria-Geral do Município de Sobradinho/BA, setor ao qual deve ser

encaminhado o pedido de renovação, em tempo hábil para a devida apreciação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a prorrogação automática do presente contrato e, na
hipótese de irregularmente verificar-se a continuidade de utilização do imóvel pelo LOCATÁRIO

após findo o prazo ajustado entre as partes não ocorrerá a transformação do contrato em pacto

por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica justificada a escolha do imóvel objeto do presente contrato em
virtude do competente levantamento do binômio, necessidade e possibilidade: o enquadramento

das condições estruturais e locais (região onde está situado), para efetivamente atender as

respectivas finalidades, ao tempo que seus objetivos sejam alcançados e/ou superados.

PARÁGRAFO QUINTO - No ato de celebração do presente instrumento, nos termos supra,
presume-se que o referido imóvel é adequado para os referidos fins, no entanto, constatado o

contrário caberá à administração pública em atendimento ao principio da supremacia do

interesse público sobre o particular rescindi-lo de pleno direito, justificadamente, a qualquer

tempo após notificação extrajudicial ao LOCADOR, facultando ao mesmo a devida intervenção

para efeitos instrutivos.

CLÁUSULA QUARTA - DO ALUGUEL.

4.1. Tendo em vista o laudo técnico, datado em XX de XXXXXXXXXX de XXXX, confeccionado

após vistoria e avaliação do imóvel, as partes fixam o aluguel inicial mensal em R$ XXXXXXX

(XXXXXXXXXX) durante XX (XXXXX) meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O LOCADOR anui expressamente com o resultado do laudo de
vistoria e avaliação mencionado nesta cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos termos da Lei Federal n° 10.192, de 14.02.2001, a cada período
de 12 (doze) meses, contados da data da proposta ou do último reajuste, é permitido o
reajustamento do valor do aluguel.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O reajuste do preço contratado levará em consideração o índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, ou outro índice que viera substituí-lo.

PARÁGRAFO QUARTO - Compete ao LOCADOR a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela LOCATÁRIA, juntando-se a respectiva memorial de cálculo
do reajuste.

PARÁGRAFO QUINTO - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos
termos do artigo 65, parágrafo 8o, da Lei Federal n°. 8.666/93, dispensada a análise prévia pela

Assessoria Jurídica, desde que atendida todas as exigências legais e deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO.

5.1 - O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o aluguel do mês de referência todo décimo dia útil
do mês subsequente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente às disposições

da Lei Federal n° 4.320/64, e suas alterações posteriores, assim como demais diplomas legais
que regulamentam a matéria.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - É defeso ao LOCADOR exigir o pagamento antecipado do aluguel.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DOS RECURSOS.

6.1- Os recursos financeiros para execução do objeto da presente contratação serão

provenientes da seguinte classificação orçamentária:

Unidade:

Atividade:

Elemento:

Fonte:

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR.

7.1 - O LOCADOR é obrigado a:

I - entregar ao LOCATÁRIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e na
data fixada neste instrumento;

II - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado;
III - responder pelos vícios e defeitos anteriores à locação;

IV - fornecer ao LOCATÁRIO recibo discriminado das importâncias a este pagas, vedada a
quitação genérica;

V - pagar as taxas de administração imobiliária e de intermediações, se existirem;

VI - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro contra fogo, que incidam ou venham
a incidir sobre o imóvel;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO.

8.1- O LOCATÁRIO é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel;

II - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações

decorrentes de seu uso normal e aquelas decorrentes de caso fortuito ou força maior;

III - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito
cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

IV - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações
provocados por si ou seus agentes;

V - entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e encargos
condominiais de sua responsabilidade, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de
autoridade pública, ainda que dirigida a ele, LOCATÁRIO;

VI - pagar as despesas relativas ao consumo de energia elétrica, gás, água e esgoto e ao
serviço de telefonia ou outros meios de comunicação;

VII - permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia, de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado por terceiros, na hipótese de
alienação do mesmo em quando não possuir interesse no exercício de seu direito de preferência
de aquisição;

VIII - permitir a realização de reparos urgentes peto LOCADOR, com direito a abatimento do
valor do aluguel na hipótese de os reparos durarem mais de 10 (dez) dias e a rescindir o contrato
caso seja ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO LOCATÁRIO

9.1 - Com base no §3° do artigo 62 e no artigo 58, i e II da Lei n° 8.666/93 são atribuídas ao
LOCATÁRIO as seguintes prerrogativas:
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I - modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação ao atendimento da finalidade de

interesse público a que se destina, sendo sempre assegurada ao LOCADOR a manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro do ajuste;

II - rescindir unilateralmente o contrato, independentemente do pagamento de multa ou de aviso

prévio, após autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, pelos motivos a
seguir:

a) não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações do LOCADOR;

b) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade a que está subordinado o órgão que intermedeia o

presente ajuste, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contato;

c) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução
do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - Rescindido o contrato pelos motivos enumerados nas alíneas "b" e "c"
desta cláusula, sem que haja culpa do LOCADOR, será o mesmo ressarcido dos prejuízos
comprovadamente sofridos e terá direito ao pagamento dos aluguéis relativos ao período em que
vigeu o ajuste, exceto a rescisão prevista na cláusula terceira deste.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DEMAIS FORMAS DE RESCISÃO.

10.1 - Além das hipóteses de rescisão unilateral por parte do LOCATÁRIO enumeradas na
cláusula anterior, poderá ser rescindido o presente contrato:
I - por mútuo acordo entre as partes;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual por quaisquer das partes;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo LOCATÁRIO;
IV - em virtude de desapropriação do imóvel, desocupação determinada pelo Poder Público ou
incêndio.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de ser o locador pessoa física, sua morte acarreta a
transmissão da locação aos herdeiros.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS BENFEITORIAS.

11.1 - O LOCATÁRIO fica desde já autorizado a realizar no imóvel locado toda e quaisquer obra
e benfeitoria necessária ou útil para a execução da finalidade pública a ser atendida pela
presente locação, sendo desnecessário prévio e expresso consentimento do LOCADOR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor de toda e qualquer benfeitoria útil ou necessária não
removível sem causar danos ao imóvel realizada pelo LOCATÁRIO poderá ser abatido dos
alugueis a serem pagos, até o limite máximo de 20% {vinte por cento) de cada parcela mensal,
até integral ressarcimento. Abatimentos acima do percentual indicado poderão ser realizados
após expresso consentimento por escrito do LOCADOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na impossibilidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas
nos termos do parágrafo primeiro desta cláusula, fica o LOCATÁRIO autorizado a reter o imóvel
até que seja integralmente indenizado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Finda a locação, toda e qualquer benfeitoria removível realizada
pelo LOCATÁRIO poderá ser levantada, às suas expensas, desde que sua retirada não acarrete
danos ao imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA.
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12.1 - Nos termos do artigo 27 e seguintes da Lei n° 8.245/91, no caso de venda, promessa de
venda, cessão, promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento do imóvel locado o
LOCATÁRIO tem preferência para adquirir o imóvel locado, em iguafdade de condições com
terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe ciência do negócio mediante notificação judicial ou
extrajudicial.

PARÁGRAFO ÚNICO - O LOCADOR terá prazo de 30 (trinta) dias para manifestar de forma
inequívoca sua intenção em adquirir o imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO

13.1 - Na hipótese de o LOCATÁRIO não possuir interesse em adquirir o imóvel locado fica
desde ja acertado, conforme artigo 8o da Lei n° 8.245/91, que para o caso de sua alienação ou
cessão a terceiros permanecerá vigente o presente contrato de locação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO DO CONTRATO

14.1 Fica eleito o Fora da Comarca da Cidade de Sobradinho-BA, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa parecer, para apreciar e dirimir as dúvidas ou
controvérsias porventura decorrentes da interpretação e execução deste Contrato.

E, por terem considerado, na forma da lei, justo e contratado, assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor, os representantes do LOCATÁRIO e do LOCADOR na
presença de 02 (duas) testemunhas idôneas abaixo assinadas, e a tudo presentes, para que
produza os efeitos legais e jurídicos à espécie.

XXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXX de XXXX.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

Luiz Vicente Berti T. Sanjuan

Prefeito Municipal

LOCATÁRIO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CPF/MF n°. XXXXXXXXXXXXX

LOCADOR

Testemunhas:

1-

Nome:

CPF/MF N°.:

2-

Nome:

CPF/MF N0.:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA~cV
DA UNIÃO "^ ^ x

Nome: DÉBORA LIMA DA SILVA

CPF: 010.797.615-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a1 a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:22:45 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: 5416.2E62.FD2F.2DB2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FODEP JUOmTÁKTO

Si:A Í3C 1ÍAHALH

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DÉBORA LIMA DA SILVA

CPF: 010.797.615-35

Certidão n°: 31915513/2020

Expedição: 03/12/2020, às 09:23:29

Validade: 31/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que DÉBORA LIMA DA SILVA, inscrito (a) no CPF sob o n°

010.797.615-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhis cas.

Certidão emitida cora base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior'do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)

Certidão emitida gratuitamente.

V, INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/12/2020 09:23

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20203626457

NOME

x^^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjcxxxxxxxxxxxxxx?

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF

010.797.615-35

Fica certificado que não constam, até a resente data. pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

acima

l t t0?°So°S S6US estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
de competênca da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 03/12/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de
emissão.

sua

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO-BA

SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO - SEFAZ

CERTIDÃO NEGATIVA

N° 0000000305

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

186 - DÉBORA LIMA DA SILVA

Endereço

RUA 03, 40A QUADRA S15

VILA SÃO JOAQUIM SOBRADINHO-BA CEP. 48925000

No. Requerimento

0000000305/2020

Documento

C.P.F.: 010.797.615-35

Natureza jurídica

Pessoa Fisica

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, q ;e o conteibuinte acima mencionado encontra-se devidamente

regularizado com os tributes mun.jipais: IPTU ( Imposto Predial E Territorial Urbano), Divida Ativa

Tributaria e ISS, ate a presente data. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate

futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito

de cobrar o debito na forma da legislação em vigência.

SOBRADINHO-BA, 03 DE DEZEMBRO DE 2020

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 02/03/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000000305

Impresso por Em

CHARLTON 04/12/20 às 09: 18:

Para validar essa certidão acesse o site http.//www.sobradinho.ba.gov.br



^ Estado da Bahia

^0^ Prefeitura Municipal de Sobradinho

PARECER

lima. Sra. Presidente da CPL

Trata-se de solicitação encaminhada pela Comissão Permanente de Licitações, em

que requer, para efeitos nos dispostos no Art. 38, VI e parágrafo único, da Lei 8.666/93, a análise

jurídica sobre a legalidade da contratação através de Dispensa de Licitação, cujo objeto é a

locação de imóvel destinado a concessão do "Benefício Moradia1', conforme solicitação da

Secretaria de Assistência Social do Município de Sobradinho-BA, com base no Art. 24, X da lei

8.666/93.

Inicialmente cumpre esclarecer que a Secretaria competente já se manifestou acerca

do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do beneficio eventual da Assistência

£ Social, chamado de "beneficio moradia", o qual encontra-se previsto a legislação municipal,
cabendo à esta Procuradoria Geral do Município se manifestar tão somente sobre a possibilidade

de contratação do imóvel por dispensa de licitação.

A presente apreciação tomará com base exclusivamente os elementos constantes dos

autos e será realizada à luz da Lei 8.666/93, e das demais normas aplicáveis ás licitações

públicas.

Assim reza o Art. 24, X, da Lei 8.666/93, in 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".

Assim, considerando os autos do processo administrativo em tela, o procedimento

de Dispensa está de acordo com os ditames da Lei Federal n° 8.666/93, razão pela qual opino
pela possibilidade de locação do imóvel descrito nos autos do processo administrativo em
questão, haja vista que o mesmo atende às necessidades da administração e o seu preço está de
acordo com o praticado no mercado.

É o parecer, s.m.j.

Sobradinho/BA, em 03 de dezembro de 2020.

Hélder Luiz Freitas Moreira

Procurador-Geral do Município



Estado da Bahia . i\

Prefeitura Municipal de Sobradinho!
A

PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA N°. 170/2020

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 061/2020

Em parecer formulado neste processo administrativo, solicitado pela

Comissão Permanente de Licitação (CPL) e elaborado pela Procuradoria-Geral do

Município, pugna pela Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, inc. X, da Lei

8.666/93.

Assim, acolho o referido parecer e determino a LOCAÇÃO DO IMÓVEL situado a

Quadra S-15, Rua 02, n° 37/1, Vila São Joaquim, Município de Sobradinho,

Estado da Bahia, mediante contrato com a detentora dos direitos de uso e fruição, a

senhora DÉBORA LIMA DA SILVA, pessoa física, brasileira, inscrita no CPF/MF sob

o n°. 010.797.615-35, portadora da cédula de identidade sob o n°. 1015156509,

expedida pela SSP/BA, por força do Título de Doação - cópia acostada aos autos -,

destinado a concessão do "Benefício Moradia" a família da Sr.a Telma Vieira da

Silva, inscrita no RG sob o n° 04686891-76 SSP/BA, em virtude do preenchimento

dos requisitos estabelecidos no art.22, II, da Lei Municipal n° 555, de 13 de outubro de

2015, reconhecido pelo Assistente Social, o Sr. Manoel Carlos da Siiva-CRESS

21353-BA, em conformidade com a solicitação e justificativa expressa da Secretaria

de Assistência e Desenvolvimento Social - Cl. n°. 227/2020, nos moldes legais

estabelecidos, cujo valor não exceda à proposta do proponente no referido processo

que é no valor global de até R$ 900,00 (novecentos reais).

Ratifico. Sobradinho/BA, 03 de dezembro de 2020.

Luiz Vicente j^
Prefeito Municipal

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho-Bahia Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 061/2020

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

LOCADOR: DÉBORA LIMA DA SILVA.

RAZÃO DE ESCOLHA: a escolha do imóvel ocorreu em razão da sua instalação

e localização.

VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (novecentos reais)

BASE LEGAL: art. 24, inc. X, da Lei 8.666/93.

Sobradinho/BA, em 03 de dezembro de 2020.

PUBLICAÇÃO:

Certifico que cópia deste documento foi publicada no átho da Prefeitura Municipal

de Sobradinho/BA, nos termos da Lei Orgânica Municipal, na data abaixo.

Sobradinho/BA, 03 de dezembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Sobradinho-Ba

PUBLICADO NO MURAL

Ass:,

CNPJ n.° 16 444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

CONTRATO N° 173/2020

"Contrato de locação de imóvel que entre si
celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE

SOBRADINHO/BA, do outro, a senhora
DÉBORA UMA DA SILVA, na forma que
especifico:"

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno
%"!?,foLn,n£V: Sé Balbin° de Souza' s/n' Centro' Sobradinho/BA, inscrito no CNPJ sob o n°
16.444.804/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação neste ato
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Dr. LUIZ VICENTE BERTI TORRES

n£NcUANl brasileiro- casado, formação superior em Direito, inscrito no CPF/MF sob o n°
005.550.575-93 e portador da Cédula de identidade n° 083.21461-53 SSP/BA residente e
domiciliado à Rua Prornissão, 20, Vila Santana, Sobradinho, Estado da Bahia, ora designado
simplesmente LOCATÁRIO, e, do outro lado, a senhora DÉBORA LIMA DA SILVA brasileira
portadora do RG. N° 1015156509, expedida pela SSP/BA e CPF 010.797.615-35 de ora em
diante denominada LOCADOR, pelo presente instrumento, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, de acordo com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, mediante as disposições
expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1.0 presente contrato tem por objeto a locação do imóvel residencial situado a Quadra S-
15, Rua 02, n° 37/1, Vila São Joaquim, Município de Sobradinho, Estado da Bahia
destinado a concessão do "Benefício Moradia" a família da Sr3. Telma Vieira da Silva a
qual, de acordo com o parecer social elaborado pelo Assistente Social, o Sr. Manoel Carlos
da Silva-CRESS 21353-BA, encontra-se em situação de vulnerabilidade social (Lei Federal
n° 8.742/93).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica convencionado entre as partes que, por razões de interesse
publico, poderá o LOCATÁRIO alterar a finalidade pública a ser atendida pela presente locação
a qualquer tempo, sem que isso acarrete rescisão do contrato, multa ou o dever de paqar
qualquer indenização ao LOCADOR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente contrato sem sua celebração calcada na Dispensa de Licitação tombada sob o
n 061/2020, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁSULA TERCEIRA - DO PRAZO.

3.1 - O prazo da presente locação é até 03/03/2021, contado da data de assinatura
I^^àS!? de notlflcaÇâ0' aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, obrigando-se o
LUCATARIO a desocupar o imóvel ora locado, na data antes referida, entregando-o nas
mesmas condições antes encontrado, conforme Laudo Técnico de Vistoria realizado no dia 25
de novembro de 2020, anexo ao presente, como se aqui literalmente transcrito fosse.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contrato poderá ser sucessivamente prorrogado pelas partes
enquanto houver necessidade pública a ser atendida através da presente contratação, mediante

Página 1 de 5



Estado da Bahia ,^ (,

Prefeitura Municipal de Sobradinhd[

assinatura de termo aditivo, após apresentação de justificativa por escrito e autorização da
autoridade competente para celebrar o contrato em nome do LOCATÁRIO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para a extensão do prazo contratual é indispensável prévia análise
por parte da Procuradoria-Geral do Município de Sobradinho/BA, setor ao qual deve ser
encaminhado o pedido de renovação, em tempo hábil para a devida apreciação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a prorrogação automática do presente contrato e na
hipótese de irregularmente verificar-se a continuidade de utilização do imóvel pelo LOCATÁRIO
apôs findo o prazo ajustado entre as partes não ocorrerá a transformação do contrato em pacto
por prazo indeterminado.

^1l QUARTO - Fica Justificada a escolha do imóvel objeto do presente contrato em
virtude do competente levantamento do binômio, necessidade e possibilidade: o enquadramento
das condições estruturais e locais (região onde está situado), para efetivamente atender as
respectivas finalidades, ao tempo que seus objetivos sejam alcançados e/ou superados.

PARÁGRAFO QUINTO - No ato de celebração do presente instrumento, nos termos supra
presume-se que o referido imóvel é adequado para os referidos fins, no entanto, constatado o
contrario caberá a administração pública em atendimento ao principio da supremacia do
interesse publico sobre o particular rescindi-lo de pleno direito, justificadamente, a qualquer
tempo apôs notificação extrajudicial ao LOCADOR, facultando ao mesmo a devida intervenção
para efeitos instrutivos. v

CLÁUSULA QUARTA - DO ALUGUEL.

4.1 Tendo em vista o laudo técnico, datado em 25 de novembro de 2020, confeccionado após
vistoria e avaliação do imóvel, as partes fixam o aluguel inicial mensal em R$ 300,00 (trezentos
reais) durante 03 (três) meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O LOCADOR anui expressamente com o resultado do laudo de
vistoria e avaliação mencionado nesta cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos termos da Lei Federal n° 10.192, de 14.02.2001, a cada período
de 12 (doze) meses, contados da data da proposta ou do último reajuste, é permitido o
reajustamento do valor do aluguel.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
tsTatistica - IBGE, ou outro índice que viera substituí-lo.

PARÁGRAFO QUARTO - Compete ao LOCADOR a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela LOCATÁRIA, juntando-se a respectiva memorial de cálculo
**J FUaJUSIG

L «i. ° reajuste será efetuad0 P°r meio de simP'es apostilamento, nos
! ^'90 65 parágrafo 8<\ da Lei Federal rf\ 8.666/93, dispensada a análise prévia pela
Assessona Jurídica, desde que atendida todas as exigências legais e deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO.

dome" sudeste.'39"' " L°CAD0R ° a'U9Uel d° mêS de referência tOdo décim° dia ™
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" t ' d3-S deSpeSaS °bedecerá rigorosamente às disposições
Ç°eS P°SteriOreS 3Í d e

ç

COm° demais ««Ptoma. legais

PARÁGRAFO TERCEIRO - É defeso ao LOCADOR exigir o pagamento antecipado do aluguel.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DOS RECURSOS.

Orçamento: 02.07 - Secretaria Mun. de Assist. e Desenv. Social
Atividade: 2.029 - Manutenção da Sec. Municipal de Assist. e Desenv Social
Elemento: 3.3.9.0.36.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa FístoT
Ponte: 00

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR.

7.1 - O LOCADOR é obrigado a"

N - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado-
Ml - responder pelos vícios e defeitos anteriores à locação-

li^om^ôri«:LOCATÂRI° recib° di^riminado das importâncias a este pagas, vedada a
V - pagar as taxas de administração imobiliária e de intermediações, se existirem-

lf~K£' K6 t3XaS 6 ^^ ° Prêmi° de Se9 t fo u «"ham
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO.

8.1- O LOCATÁRIO é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel;

II - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes de seu uso normal e aquelas decorrentes de caso fortuito ou força maior
III - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito
cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de teS

%^T£Z^nSS d°S dan° ÍfÍd
Lr693'imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e encargos
condominiais de sua responsabilidade, bem como qualquer intimação, multa ou exqS
autoridade publica, ainda que dirigida a ele, LOCATÁRIO exigência de
VI - pagar as despesas relativas ao consumo de energia elétrica, gás, água e esqoto e ao
serviço de telefonia ou outros meios de comunicação-

pLaToía e3 ulTtí° 'mÓVe'Hpe|° locador ou ^ *eu mandatário, mediante combinação
^ !n!;5 h ' °m° admit'r que seja ° mesmo visitad0 P°r terceiros, na hipótese de
de aquisição0; mGSm° ^ qU3nd° nã° P°SSUÍr ÍntereSSe no exercício de ~u direito de preferencia

^LHnT ? reajizatção de reParos "Wntes pelo LOCADOR, com direito a abatimento do
valor do aluguel na hipótese de os reparos durarem mais de 10 (dez) dias e a rescindir c^>ntrato
caso seja ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias. rescindir o contrato
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CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO LOCATÁRIO

i8, I e II da Lei n° 8.666/93 são atribuídas ao

rara^

,q:eCcSa^oTo^DORT
comprovadamente sofridos ^terá *eito^a foaaar^in Zl °, m~m° ,ressarcid° d°« P»Jufeos
vigeu o ajuste, exceto a «scisâoVS naSH^S'8 re'at'V°S " ^^ 6m
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DEMAIS FORMAS DE RESCISÃO.

do locatári°
- por mutuo acordo entre as partes-

' «" -»* acarreta a

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS BENFEITORIAS.

presente ,ocaÇão, sendo desnecessário

após expresso consentimento por escriío do LOCADOR d

ate que seja integralmente indenizado. LUCATARIO autorizado a reter o imóvel,
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PARÁGRAFO
pelo LOCATÁF

danos ao imóvel. ^ ^ rem°VÍVel realÍ2ada, desde que sua retirada não acarrete

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA.

^-são^d^ no caso de venda, promessa de
LOCATÁRIO tem preferência para adquiri ó1moVP|S^ pa9ament0 d° ""úvel locado, o
terceiros, devendo o LOCADOR da*,|he dentado %% ■ ^ Taldade de CondiÇões com
extrajudicial. lne Clencia do negocio mediante notificação judicial ou

PARÁGRAFO ÚNICO - n
inequívoca sua intenção em 3° Para manifestar de

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO

permanecerá agente o presenSatode
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO DO CONTRATO

SU3 alíen^ã° ou

SvSado
controvérsias porventura decoles

"
a

produza os efeitol legais * * preSentes'

Sobradinho/BA, 03 de dezembro de 2020.

MUNICÍPIO DE SOB.
Luiz Vicente Berti f"

U5INHO/BA

Prefeito Municipal

LOCATÁRIO

Sanjuan
DÉBORA LIMA DA SILVA

CPF/MFn°. 010.797.615-35
LOCADORA

Testem unfíak-

1-

Nome:

CPF/MFN0.:
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Prefeitura Municipal de Sobradinho

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO
N° 173/2020

t^"*'^

c*

*

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

LOCADOR: DÉBORA LIMA DA SILVA

Sr. Manoel Carlos da Sila-
.pressa da

21353

VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (novecentos reais)

BASE LEGAL: art. 24, inc. X, da Lei 8.666/93.

Sobradinho/BA, em 03 de dezembro de 2020.

PUBLICAÇÃO:

Sobradinho/BA, em 03 de dezembro de 2020.

da sua inSta,açâo e

Prefeitura Municipal de Sobradinho-Ba

PUBLICADO NO MURAL

~Vt

0 V.
o

t

A/

CNPJ n, 16.444 804/0001-10 Av. José Balbino de Souza. S/N

Sobradinho-Bahia Fone: (074) 3538-3030



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sobradínho - Bahia

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

Sexta-feira, 04 de Dezembro de

**

s

Sanjuan-Prefeito Municipal; $ 900l0° <novecentos "*is). Luiz Vicente Berti Torres

EXTRATO DE CONTRATO 173/2020

Rua 02 n residencial situado a Quadra

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

?5?AMENT0: °206 " FUN°OS MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.023 - Gestão das Ações do Fundo de Saúde

2 n?l " rSf í AsAsistêncÍa Hospitalar e Ambulatorial - Hospital Municipal
1 024-Gestão das Ações de Tratamento Fora do Município
2.025 - Gestão das Ações do Bloco de Atenção Básica

o nno ~ SeSta° d0 Pr°9rama d^ Assistência Farmacêutica
íil ~ SeSta° das Ações de Vi9'lância Epidemiológica

" SeSta° das Ações de outros Pr°9- Fundo a fundo
' o63!-0 daS AÇÕes de Média e Alta Complexidade - MAC
- Gestão das Ações de vigilância sanitária

2 086 - Gestão e Promoção da Vigilância em Saúde
3.3.9.0.30.00-Material de Consumo
02/14

ELEMENTO:
FONTE:

UNIDADE: 02.06 - Fundo Municipal de Saúde

ATIVIDADE: 2.085 - Enfretamento da emergência de Saúde - NACIONAL - CORONAVÍRUS

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 - Material de consumo
FONTE: 14/09

(COVID-

FONTE: 01
de Consumo

.nfraest^urp de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasii.


