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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 001/2022

DATA DE AUTUAÇÃO:07/01/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 001/2022

ORGAO INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A LOCAÇÃO DO
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA LOCATÁRIA, SITUADO À RUA
ALAMEDA BONS ARES RÔMULO, NO. 219, BROTAS, CEP: 40.296360, SALVADOR-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA

DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ EM

TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CAPITAL DO
ESTADO (SALVADOR-BA).
LOCADORIAl: MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA
CPF: 096.440.245.91

VALOR MENSAL: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)

VALOR GLOBAL: R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS)

VIGÊNCIA: 10/01/2022 a 31/12/2022
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Secretaria de^

PREFEITURA DE
CHORROCHO-BA
CNPJ: 13.915.665/0001-77
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PREFEITURA DE CHORROCHÔ

Chorrochó - Bahia, 06 de janeiro de 2022.
Exmo. Sr.
Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal
Nesta

Exceientíssimo Senhor Prefeito,

Amparada legalmente no Art. 24, X, da Lei Federal no. 8.666/93 e suas
alterações posteriores, venho solicitar de Vossa Excelência, autorização para abertura
de processo administrativo para alugar diretamente, através de dispensa de licitação,
um imóvel residencial de propriedade da Sra. Maria de Fatima Santa Rosa Uma,
inscrita no CPF no. 096.440.245.91, localizado à Rua Alameda Bons Ares Rômuio, no.
219, Bairro Brotas, CEP: 40.296-360, Salvador-BA, pela importância mensal de R$
6.000,00 (seis mil reais), com vigência até 31/12/2022.
O imóvel será destinado ao funcionamento da casa de apoio aos pacientes do

Município de Chorrochó em tratamento médico fora do domicilio (TFD) na capital do
Estado (Saivador-BA), atendendo, portanto, a finalidade precípua da Secretaria de
Saúde.

Estou encaminhando em anexo o laudo de avaliação de bens e imóveis
confeccionado pelo Setor de Tributos Municipal, atestando os motivos da escolha e a

compatibilidade do preço com o valor de mercado. Segue também em anexo toda
documentação pessoal e a relativa à regularidade fiscal da Locadora e do imóvel.
Certo do devido atendimento as disposições, renovamos nossos protestos de
estima e consideração.
Atenciosamente,

^QIJELI
Gestora do Fundo Municipal

Saúde
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
SETOR DE TRIBUTOS

LAUDO DE AVALIAÇÃO PREVIA
Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro do corrente ano, o Setor de Tributos,

atendendo a pedido da Secretária Municipal de Saúde de Chorrochó, procedeu a avaliação
prévia de imóvel localizado à Rua Alameda Bons Ares Rômulo, no. 219, Bairro Brotas, CEP:
40.296-360, Salvador-BA, bem como o preço cobrado a título de aluguel residencial,
especificamente para embasar a sua locação, onde funcionará a casa de apoio aos
pacientes do Município de Chorrochó em tratamento médico fora do domicilio (TFD) na
capitai do Estado (Saivador-BA).

De acordo com a avaliação feita, o valor dos aluguéis residenciais naquela área da
cidade, gira em torno de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a R$ 8.000,00 (oito

mil reais), a depender do tamanho e da localização do imóvel, e o que melhor se

enquadrou para atender às finalidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde foi o
pertencente a Sra. Maria de Fatima Santa Rosa Lima, situado na Rua Alameda Bons Ares

Rômulo, n°. 219, Bairro Brotas, CEP: 40.296-360, Salvador-BA.
Assim, avalio a locação do imóvel em R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao passo que, o
valor pedido por sua proprietária foi de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),

compatível, portanto, com o praticado no mercado imobiliário locai, além do que as suas
boas instalações, dimensões e localização satisfazem as necessidades da Secretaria.

Nada mais tendo a relatar, registro que o teor do presente laudo avaliativo é
verdade e dou fé.

Chorrochó-BA, 04 de janeiro de 2022.

mSOUZA

CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTOS

SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL
Praça Cel. João Sá, nS. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(7S)3477-2174
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DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ■ DAM

Secretaria da I

Fazenda pk

IPTU/TRSD 2022

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓ\'Kl
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CODlGO DO LOGRADOURO

TRECHO

PADRAO CONSTRUTIVO

255.342-2

7310-5

A

03

CONTRIBUINTE

—

MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA
ENDEREÇO DO IMÓVEL
"

——

ALA BONS ARES. 219. CS 3. CANDEAL.40.296-360
uso

IDADE DO IMÓVEL

RESIDENCIAL

NÃO INFORMADO

CODlGO WEB (•}
375705647

DF.MON.STRATIVO DO VAI.OR DEVIDO
CREDITO DA NOTA CIDADÃ /NOTA
SALVADOR

230.70

0,00

TRSD A PAGAR

TOTAL DEVIDO

290.52

521.22

-f

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

2000000002553422801O
DADOS PARA PAGAMENTO

1COTA:

EXERCÍCIO:

2022

I NAO RECEBER APOS:

VENCIMENTO:

ÚNICA

05/02/2022

11/02/2022

OBSERVAÇÕES:
VALOR DEVIDO - RS

521,22

VALOR aDESCONTO - RS

0,00

ATUALIZ MONETÁRIA .RS

0.00

MULTA DE MORA.RS
JUROS DE MORA.RS

'EB
'
V. 1.0.0.11/02/2022

0,00

VALOR A PAGAR.RS

531,54

I81670000005-11 {31543776202-61 |20211280122-2j |00002553422-1]
Prefeitura do Salvador

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Secretaria Municipal da Fazenda

2022

1 ÚNICA

IPTU/TRSD 2022

1 VENCIMENTO:

1 NAO RECEBER APOS:

(05/02/2022

(11/02/2022

INSCRIÇÃO:
255.342-2

VALOR DEVIDO•RS

521.22
VALOR A PAGAR.RS

531,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ^

VIA - PROCESSAf.lENTO

V/

^
Ii

fue a

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ú

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

(81670000005-11 (31543776202-6 j |20211280122-2| |00002553422-3j
ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE

VIA - CONTRIBUINTE

—
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA
CPF:096.440.245-91

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;
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União(DAÜ) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contribuições soeis
sociais previstas nas alíneas 'a' 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://wwvi/.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 11:54:01 do dia 23/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2022.

Código de controle da certidão: DCAF.CA99.AC70.C4DF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Emissão: 23/12/2021 11:55

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

! SECRETARIA DA FAZENDA

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°: 20215310028

NOME

MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF

Ü96.44Ü.245-91

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência 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 23/12/2021, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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.
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OOOOiO
PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHO
Emissão: 23/12/2021 12:24:23
Validade: 23/03/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
PESSOA FÍSICA
00000051/2021

Certificamos poro os devidos fins de direifo e o quem inferessor posso que, após
consulfa aos regisfros da DÍVIDA ATIVA do Município, constafamos que o contribuinfe
porfador do CPF abaixo não enconfra-se neles inserido, não havendo porfanfo, nesfa
data, nenhum débito em seu nome. Ficando aqui ressalvado o direito da Fazenda
Pública Municipal de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

O referido é verdade e dou fé.

RAFAEL

Assinado de forma

BARBOSA DE BARBOSA DE
cni Wti-nãQfi SOUZA:04968051506
Dados: 2021.12.23

MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA

8051506

CPF:

Certidão emitida diretamente no setor.

096.440.245-91

12:41:33-03W

RUA DOUTOR ALBERTO PONDÉ,279

A assinatura do servidor perfeitamente

EDF. SUN FLAT.

validação.

identificado substitui qualquer outro tipo de

CANDEAL

40.296-250 - SALVADOR - BA

LOCAL:00120210000005100000226907

OOOOll
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PODER

JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA
CPF: 096.440.245-91

Certidão n°: 57703984/2021

Expedição: 23/12/2021, às 11:54:49
Validade: 20/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA, inscrito(a) no CPF
sob o n° 096.440.245-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com 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.

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.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITUÜA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
OABINETE DO PREFEITO

Chorrochó - Bahia, 07 de janeiro de 2022.

Do: Prefeito Municipal

Para: Divisão Contábil/Comissão Permanente de Licitação/Assessoria Jurídica

Preliminarmente à autorização para contratação de locação de imóvel
residencial, pertencente a p)essoa física, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Saúde, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

a). À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face às
despesas; e

b). À elaboração de parecer sobre a necessidade, ou não, de
procedimento licitatório, indicado a modalidade e o tipo de licitação a
serem adotados no certame, ou sua dispensa ou inexigibilidade, se
for o caso.

Atenciosamente,

ime^amos
HIJNBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ: 13.915.665/CK)01-77
Praça Cel. João Sá. ne. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75) 3477-2174
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
SETOR DE CONTABILIDADE

Chorrochó - Bahia, 07 de janeiro de 2022.
Exmo. Sr.

Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal de Chorrochó

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício de Vossa Excelência, informamos a existência de dotação
orçamentária e financeira para assegurar abertura de Processo Licitatório destinado à

contratação de pessoa física para a locação do imóvel de propriedade da LOCATÁRIA,
situado à Rua Alameda Bons Ares Rômulo, no. 219, Brotas, CEP: 40.296-360,
Salvador-BA, destinado ao funcionamento da casa de apoio aos pacientes do Município
de Chorrochó em tratamento médico fora do domicilio (TFD) na capital do Estado
(Salvador-BA), sendo o valor mensal R$ 6.000,00 (seis mil reais), com estimativa de
um valor global de R$ 72.000,00 (setenta mil reais).

Unidade Orçamentária:
Projeto/Atividade:
Classificação:
Fonte:

07

2501
3.3.90.36
02

Secretaria Municipal de Saúde
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Valor Global (R$): 72.000,00

Cordialmente,

CLÁUDIO ROQgBTO SILVA LIMA
Setor Contábil

Praça Cel. Joio Sá, n9.665, Centro, Chorrochó-BÁ- CEP: 48660-000
Fone/Fax:(75)3477-2174 emall:pmchorrocho@globo.com
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Diário Oficial do

Quinta-feira
6 de Janeiro de 2022
2 - Ano - N° 1374

Chorrochó

município

Portarias
JÉí-

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

PORTARIA NO. 001/2022, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.
DESIGNA A COMISSÃO PERMANENTE

DE

LICITAÇÃO

DA

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito do Município de Chorrochó, Estado da Bahia, no uso de suas

atribuições legais e em consonância com o que determina o art. 51 da Lei
Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1.993.
RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a "Comissão Permanente de Licitação", composta pelos

membros abaixo mencionados, para, sob a Presidência do primeiro, receber,
examinar e julgar os documentos relativos aos Processos Licitatórios

instaurados pela Prefeitura Municipal de Chorrochó:
1 - Membros:

a) ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA (CPF H°. 027.408.015-05);
b)JOSENICE BARBOSA MACIEL(CPF N». 982.219.154-68);
c) ANDERSON GLEISER RIBEIRO SILVA (CPF N». 303.395.798-62);

Art. 2®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chorrochó, em 06 de janeiro de 2022.

yi j I
Humberto gomes ra^s
Prefeito Municipaf
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ- CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça CeL João Sá, nfl. 665, Centro- CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email; pmchorrocho^globoxom

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; IWILKC6JZVMQAXL062IM5G
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Chorrochó - Bahia, 07 de janeiro de 2022.

Do: Presidente da Comissão Permanente de Licitação ° CPL
Para: Procuradoria Jurídica do Município

A solicitação de abertura deste Processo Administrativo, ao qual este
documento se integra, é para contratação de locação de imóvel residencial de pessoa
física, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, mais
precisamente onde funcionará a casa de apoio aos pacientes do Município de
Chorrochó em tratamento médico fora do domicilio (TFD) na capital do Estado
(Salvador-BA).
De acordo com o laudo de avaliação prévia de bens e imóveis lavrado
pelo Setor de Tributos Municipal, o imóvel mais adequado, por suas características e
localização, e com valor de aluguel dentro do praticado no mercado imobiliário da
localidade, foi o pertencente a Sra. Maria de Fatima Santa Rosa Lima, situado na Rua
Alameda Bons Ares Rômulo, no. 219, Bairro Brotas, CEP: 40.296-360, Salvador-BA de
modo que a Lei Federal no. 8.666/93, em seu artigo 24, inciso X, trata contratações
nesta natureza como passíveis de se dispensar licitação.
Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo,

abríndo-o sob o n^. 001/2022, na modalidade '^DISPENSA DE LICITAÇÃO",
esta tombada sob o n^. 001/2022.

Passando à análise da documentação pessoal e regularidade fiscal, esta
CPL constatou que está em ordem, não havendo qualquer óbice à contratação. O valor
apresentado na proposta está dentro do praticado no mercado, sendo, pois, razoável
e adequado. Segundo laudo de avaliação prévia de bens e imóveis, expedida pelo
Setor de Tributos, acostado aos autos.

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da
legalidade e economicidade, além dos demais motivos relatados com base na
documentação apresentada, é que emitimos parecer favorável à contratação, e
encaminha à Procuradoria Jurídica do Município o presente Processo Administrativo

Licitatório, para que seja emanado parecer jurídico sobre a possibilidade da
contratação por Dispensa de Licitação, bem como análise da anexa minuta contratual.
Cordialmente,

ANTONlO MriÍ4.EN BARBOSA LIMA
Presidente Comissão de Licitação

JOSENYC^ BARBOSA MACIEL

ANDERSj

ISER RIBEIRO SILVA
da CPL

Membro da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praçd Cel. João Sá, n^. 665, Centro - CEP: 48.660-000 Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75) 3477-2174 emati;
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CONTRATO NO. 001/2022
MINUTA

DO

CONTRATO

DE

LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE ENTRE
SI

CELEBRAM

O

FUNDO

MUNICIPAL
DE
SAÚDE
DE
CHORROCHÓ E A SRA. MARIA DE
FATIMA SANTA ROSA LIMA, NA
FORMA ABAIXO.

O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito sob
13.938.013/0001-58, neste ato representado por su

nO:

eila
CPF

Jaqueline Miranda Araújo, Secretária Municipal de Saú

(MF) no. 018.000.045.40, doravante denominado MUNICÍ
a Sra. Maria de Fatima Santa Rosa Lima, brasileira
no. 096.440.245.91, portadora do RG de no. 00001
domiciliada na Rua Doutor Alberto Pondé, no.
Candeal, CEP:40296-250, Salvador-BA, doravantlMe
instrumento acima identificado, de conformi

IO, e
sob o
residente e

Flat, Ap. 808,
OCADORA, no

público, além dos especificados na Lei

preceitos de direito
8.B66/93 e alterações

posteriores, acordam entre si, na form

Jurídico (PROCESSO

ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO
LICITAÇÃO NO. XXX/2022).

2

-

DISPENSA

DE

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OB.

1.1. - Constitui objeto do p^i^^^^tAo, a contratação de pessoa física para

a locação do imóvel de pr^^e^y^^ LOCATÁRIA, situado à Rua Alameda
Bons Ares Rômulo, no.^^, Bre^« CEP: 40.296-360, Salvador-BA, destinado
ao funcionamento ^^a^^s^po^^os pacientes do Município de Chorrochó em
tratamento médiçe^fe d^^^^ilio (TFD) na capital do Estado (Salvador-BA).
CLi

RAZO DE VIGÊNCIA

ação objeto do presente Contrato será de 12 (doze)
/01/2022 a 31/12/2022, podendo ser renovado por
conforme preceitua a Lei Federal no. 8.666/93 e alterações

vonta

TERCEIRA: DO VALOR DO ALUGUEL

3.1. - 0^^valor global do aluguel é de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil
reais), a ser pago em parcelas mensais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) cada.

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1. - Os recursos financeiros para locação são oriundos da seguinte e dotação
orçamentária:
Praça Cel. João Sá, ns, 665, Centro-CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Funcional: 2501 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento de Despesa: 3.3.90.36
Fonte: 02

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO/LOCATÁRIO
5.1. - Obriga-se o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a cumprir todas as
exigências dos poderes públicos, a que der causa, não d^i^o fazer
modificações ou transformações no imóvel ora locado.

5.2. - O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nâo poderá transi

rato,
sétff obter

nem sublocar ou emprestar o referido imóvel, no todo ou
consentimento por escrito da LOCADORA, devendo, no^

ado, agir

junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel es|

no prazo

mencionado na Cláusula Segunda.
CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA

perfeitas condições de

6.1. - Obriga-se a LOCADORA a entrega
uso para os fins a que se destina, os
de giosa no valor mensal da locação p®ra c

)s e hidráulicos, sob pena
)lar as despesas necessárias

às correções para o seu bom funcionam
6.2. - Garantir, durante o tern

ão, o uso pacífico do imóvel.

6.3. - Responder pelos vício

■anteriores è locação.

6.4. - Pagar as de^® ^extr
entendidas como .^ffluel
manutenção do i^
6.5. - Infori
inclusive

Respon

nárias de manutenção dos imóveis, estas
hão se refiram aos gastos rotineiros de
presente locação.

RIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel,
apresentação

da

documentação

correspondente,

r quaisquer prejuízos gerados ao LOCATÁRIO.

|sas de manutenção e conservação do imóvel objeto deste
som aquelas decorrentes de consumo d'água, esgoto e energia
institui

além das taxas de contribuição e melhoria que vierem a ser
>obre o imóvel locado, ficarão a cargo do LOCADOR.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
7.1. - As benfeitorias necessárias realizadas pelo LOCATÁRIO, ainda que não
autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão

indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com a Lei
no. 8.245/1991 e artigo 578 do Código Civil.

Praça Gel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax: (75)3477-2174
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adaptações necessárias ao desempenho das suas atividades, desde que não
comprometa a estrutura física do imóvei.

7.3. - Finda a iocação, será o imóvei devoivido ao LOCADOR, nas condições em

que foi recebido pelo LOCATÁRIO, conforme iaudo de vistoria do imóvel,
realizado no momento da entrega, excetuando-se apenas os desgastes e
deteriorações decorrentes do uso normal.
CLAUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1. - Constitui motivo para rescisão do presef
independentemente de Notificação Judicial, o descumprimí
partes das cláusulas contratuais e as hipóteses previst

da Lei no. 8.666/93 e alterações, ficando facultada a^
parte denunciante notifique formalmente a outra,,
30 (trinta) dias, sem prejuízo das sanções legaü,. inií

nto,
das
e 79

esde que a
cia mínima de

uelas previstas

no art. 87 da Lei supra mencionada.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1. - Fica eleito o foro desta Comar® de'^^ioAchó, Estado da Bahia, para

dirimir quaisquer dúvidas ou quest^^ d^^Kntes deste Contrato, com
renúncia expressa de qualquer oi^^^or mais&rivileaiado que se apresente.
E, por assim es^

es, perfeitamente justas e acordadas
inam o presente instrumento em 03

com os dispositivos ora av^ça
(três) vias de igual te^e fon

para um só fim e efeito, na presença de

testemunhas que taimb^rossina

aixo.

Chorn

XXXXXXXXXX de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SHEILA JAQUELINE MIRANDA ARAÚJO
CONTRATANTE

MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA
LOCADOR
TESTEMUNHAS:

1)

2)

CPF/MF:.

CPF/MF:.
Praça Cel. JoSo Sé, nS. 665, Centro-CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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PARECER ÍURÍDICO

Consulente: Comissão Permanente de Licitação
Processo Administrativo Licitatório n-.001/2022
ng.001/2022

"Dispensa de Licitação. Legalidade. Art 24 X, da
Lei Federal n®. 8.666/93. Locação de imóvel.
Necessidade de instalação e localização.
Avaliação prévia. Preço compatível com o valor
de mercado."

I- DA NECESSIDADE DO OBJETO
Tratam os presentes autos de procedimento que tem por objeto a solicitação, por
parte da Secretaria Municipal de Saúde, de contratação visando a locação de imóvel situado à PvUa
Alameda Bons Ares Rômulo, n^. 219, Bairro Brotas, CEP: 40.296-360, Salvador-BA, para servir às
atividades da mencionada Secretaria, mais especificamente onde funcionará a casa de apoio aos
pacientes do Município de Chorrochó em tratamento médico fora do domicilio (TFD) na capital do
Estado (Salvador-BA),de propriedade da Sra. Maria de Fatima Santa Rosa Lima.
Anexou à sua solicitação laudo de avaliação prévia de bens e imóveis elaborada pelo
Setor de Tributos Municipal, a qual fundamenta os motivos da escolha do imóvel em questão e a
compatibilidade do preço pedido com o valor praticado no mercado imobiliário local.
Advieram os autos oriundos da Comissão Permanente de Licitação, que solicitou
parecer jurídico após análise da requisição da Secretaria e documentos acostados, de modo que
verificamos que referida contratação direta revela-se adequada em face do valor mensal
relativamente baixo (R$ 6.000,00) e embasada em laudo de avaliação prévia, dispensando-se
cotações de preço entre diversos imóveis, restando, portanto, caracterizada a oportunidade,
conveniência e necessidade da presente contratação.

II - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um
regime regulamentado por Lei, e o principal fundamento é o art 37, inciso XXI, da Constituição
Federal de 1988, o qual determina que as obras, serviços, compras e alienações devem ocorrer por
meio de licitações.

Praça Cel. João Sá^ no. 665, Cen

Fone/Fax:(75) 3477-21^ "

000 Chorrochó-BA
[OjTpcho_@^lobaa^
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A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública para tornar isonômica
a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos
públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos
mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta
mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o dispõe o retrocitado dispositivo
constitucional:

"(■■■)■
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis àgarantia do cumprimento das obrigações."

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal n^.
8.666, de 21 de junho de 1993, mais conhecida como a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos
princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é a regra. Por
outro lado, há hipóteses em que as licitações são impossíveis e/ou inviáveis de serem realizadas, e
para tanto a lei previu exceções à regra, sob a forma de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Neste caso concreto, é fácil constatar que se trata de uma exceção à regra de licitar,
por ser procedimento realizado sob a obediência ao estabelecido no art 24, inciso X, da Lei Federal
n^. 8.666/93, verbis:

X - para a compra ou locacão de imóvel destinado ao atendimento das finalidade precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, desde
que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia:".

Portanto, verifica-se, in casu, a dispensa de licitação com esteio do inciso X do art 24
da Lei Federal n^. 8.666/93, amparada que está na solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,

que assegurou que a finalidade da locação é precípua e obrigatória (instalação da casa de apoio aos
pacientes do Município de Chorrochó em tratamento médico fora do domicilio (TFD) na capital do
Estado (Salvador-BAj), e, principalmente, no laudo de avaliação prévia de bens e imóveis feito pelo
Setor de Tributos Municipal.

Praça Cel. João Sá, n
Fòne/Fax:

48.660-000 Chorrochó-BA
li!: pmchorrocho@Qlobo.com
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III - DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever
de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art 27 da Lei Federal n-. 8.666/93. Porém,
excepcionalmente, a lei de regência prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos,
notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1- do artigo da Lei
8.666/93.
Resta deixar consignado que o(a) futuro(a) contratado(a)/locador(a) demonstrou
habilmente sua regularidade fiscal.

IV-DA CONCLUSÃO

Em face ao exposto, por estarem presentes os pressupostos autorizativos para a
pretendida contratação direta por dispensa de licitação, ao tempo em que aprovamos a minuta
contratual apresentada por observar todos os ditames legais, opinamos favoravelmente ao pleito da
Secretaria solicitante.

É o parecer,s.m.j.
Chorrochó - Bahia,07 de janeiro de 2022.

ílo

PAUÈ0^l|||^PMENEZES
Procurado^j^al do Município
OAB/BA

10.850

Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75) 3477-2174

email: pm_chprxochp@giobo.mFTi
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SETOR DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^.001/2022

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 001/2021

OBJETO; LOCAÇAO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA LOCATARIA, SITUADO A

RUA ALAMEDA BONS ARES RÔMULO, N^. 219, BROTAS, CEP: 40.296-360,
SALVADOR-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS

PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO
DOMICILIO (TFD) NA CAPITAL DO KTADO (SALVADOR-BA).
PROPONENTE: MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA - CPF: 096.440.245.91

VALOR DÂ PROPOSTA; R$ 72.000,00(SETENTA E DOIS MIL REAIS)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL; ART.^24, INCISO X, DA LEI FEDERAL No. 8.666/93 DE
21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TIPO; ALUGUEL DE IMÓVEL.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída por hábil ato administração,
tendo como base legal Art. 24, incisD X, com redação determinada pela Lei Fejeral no.
8.666/93, e suas alterações, declara entender pela dispensa de licitação, objetivando a
contratação direta de prestação de serviços, nos termos das características e
fundamentos acima.

Chorrochó/BA, 10 de janeiro de 2022.

ANTONIO mlL^ BARBOSA LIMA
Presidente Comissão de Licitação

JOSENIC^EpRBOSA MACIEL
Méfibro da CPL

ANDERSjpíN (SLEISER RIBEIRO SILVA
Mempro da CPL

O

PREFEITURA DE
CHORROCHO-BA

decretaria de ;

CNPJ: 13.915.665/0001-77
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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com efeito, nos termos do parecer jurídico e da Comissão
Permanente de Licitação, preenchidos todos os requisitos legais e observado
que todas as fases pertinentes ao processo administrativo em tela foram

alcançadas, nos termos do art. 26 da Lei de Licitações, decido pela

RATIFICAÇÃO da Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, X, da Lei
Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores, tombada sob o no.
001/2022, e, por conseguinte, HOMOLOGO o procedimento, determinando a

celebração de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, situado à Rua Alameda Bons Ares
Rômulo, no. 219, Bairro Brotas, CEP: 40.296-360, Salvador-BA, destinado ao

funcionamento da casa de apoio aos pacientes do Município de Chorrochó em
tratamento médico fora do domicilio (TFD) na capital do Estado (Salvador-BA),
em favor da Sra. MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA, inscrita no CPF/MF
nO. 096.440.245.91.

Publique-se.

Chorrochó - Bahia, 10 de janeiro de 2022.
A

Secret^ia Municipal de^Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

mWm
Um nona

Diário Oficial do

Segunda-feira

Chorrochó

17 de Janeiro de 2022
2-Ano -N°1380

município

Dispensas de Licitações
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHORROCHO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N^. 001/2022

CONTRATANTE:

FUNDO

MUNICIPAL

DE

SAÚDE,

CNPJ

sob

o

no.

13.938.013/0001-58.

CONTRATADA: Maria de Fatima Santa Rosa Lima, CPF: 096.440.245.91.

Valor Global: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Objeto:^ Contratação de pessoa física para a locação do imóvel de propriedade da
LOCATÁRIA, situado à Rua Alameda Bons Ares Rômulo, n°. 219, Brotas, CEP:
40.296-360, Salvador-BA, destinado ao funcionamento da casa de apoio aos
pacientes do Município de Chorrochó em tratamento médico fora do domicilio (TFD)
na capital do Estado (Salvador-BA).

Base Legal: Art. 24, X, da Lei Federal n^. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Data de homologação: 10 de janeiro de 2022.

AVISO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA N». 001/2022
O Fundo Municipal de Saúde de Chorrochó, Estado da Bahia, torna público que,
nos termos do Parecer Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação,
preenchidos os requisitos legais e observado que todas as fases pertinentes ao

Processo Admlnistrativo/Llcitatórlo n^. 001/2022 foram alcançadas, Ratifíco e
Homologo a Dispensa de Licitação n^ 001/2022. Fund. Legal: Art. 24, X, da
Lei Federal n^. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Contratação de

pessoa física para a locação do imóvel de propriedade da LOCATÁRIA, situado à
Rua Alameda Bons Ares Rômulo, n^. 219, Brotas, CEP: 40.296-360, Salvador-BA,

destinado ao funcionamento da casa de apoio aos pacientes do Município de
Chorrochó em tratarr^nto médico fora do domicilio (TFD) na capital do Estado
(Salvador-BA), junto a Maria de Fatima Santa Rosa Lima, brasileira. Inscrita no
CPF/MF sob o no. 096.440.245.91, portadora do RG de no. 00001024254 SSP/BA,

residente e domiciliada na Rua Doutor Alberto Pondé, n^. 279, Edf. Sun Flat, Ap.
808, Candeal, CEP:40296-250, Salvador-BA, no valor global de R$ 72.000,00

(setenta e dois mil reais), por 12 meses e autorizo a efetiva realização da
despesa conforme fundamentado nos atos acima invocados.
Assim, por conseqüência, determino a elaboração de autorização da despesa, com

subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as
exigências impostas pela Lei Federal n^. 8.666/93 e alterações posteriores para a
efetivação do mesmo. Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de

Empenho e lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro
instrumento. Chorrochó-BA, lO/Dl/2022. Sheila^ laguellne Miranda Araújo,

Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OZF/NAGGAIIVYMSNQMGHAW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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COráTRÂTO Páo. OOi/2022
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE CHORROCHÓ E A SRA. MARIA
DE PATIM A SANTA ROSA LIMA, NA
FORMA ABAIXO.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito sob o CNPJ 0°:
13.938.013/0001-58, neste ato representado por sua titular Sheüa

3ac|ue!lrie Miranda Araújo, Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF
(MF) nO. 018.000.045.40, doravante denominado MUNICÍPIO/LOCATÁRIO, e
a Sra. Maria de Fatima Santa Rosa Lima, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o

nO. 096.440.245.9i, portadora do RC5 de rT=. OQO01024254 5SP/BA, residente e

domiciliada na Rua Doutor Alberto Pondé, no. 279, Edf. Sun Flat, Ap. 808,
Candeal, CEP:40296-250, Salvador-BA, doravante denominada LOCADORA, nó
instrumento acima identificado, de conformidade com os preceitos de direito
publico, além dos especificados na Lei Federal no, 8.566/93 e alterações
posteriores, acordam entre si, na forma do Parecer Jurídico (PROCESSO
ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO
LICITAÇÃO NO. 001/2Q22).

m, 001/2022 - DISPENSA DE

CLÁUSULA PRIMEIRA; DO OBJETO

1.1. - Constitui objeto do presente contrato, a contratação de pessoa física para
a locação do Imóvel de propriedade da LOCATÁRIA, situado à Rua Alameda
Bons Ares Rômulo, n*^. 219, Brotas, CEP; 40.296-360, Salvador-BA, destinado
ao funcionamento da casa de apoio aos pacientes do Município de Chorrochó em
tratamento médico fora do domicilio (TFD) na capital do Estado (Salvador-BA).
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1, - A vigência da locação objeto do presente Contrato será de 12 (doze)
meses, ou seja, de 10/01/2022 a 31/12/2022, podendo ser renovado por

vontade das partes, conforme preceitua a Lei Federal no. 8.666/93 e alterações
posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO ALUGUEL
3.1. - O valor global do aluguei é de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil
reais), a ser pago em parcelas mensais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) cada,

CLÁUSULA QUARTA; DOS RECURSOS FINANCEIROS
4,1. - Os recursos financeiros para locação são oriundos da seguinte e dotação
orçamentária:
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CLÁÜSULÂ QUINTA; DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO/LOCATÁRIO
5.1.^ - Obriga-se o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a cumprir todas as
exigências dos poderes públicos, a que der causa, não devendo fazer
modificações ou transformações no imóvel ora locado.

5.2» - O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE não poderá transferir este contrato,
nem sublocar ou emprestar o referido imóvel, no todo ou em parte, sem obter
consentimento por escrito da LOCADORA, devendo, no caso deste ser dado, agir
Junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no prazo
rnencionado na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEXTA; DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA
6.1. - Obriga-se a LOCADORA a entregar o imóvel em perfeitas condições de
uso para os fins a que se destina, os sistemas elétricos e hidráulicos, sob pena
de glosa no valor mensal da locação para contemplar as despesas necessárias
às correções para o seu bom funcionamento.
6.2. - Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacifico do imóvel.

6.3. - Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.
6.4. ~ Pagar as despesas extraordinárias de manutenção dos imóveis, estas
entendidas como aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de
manutenção do imóvel objeto da presente locação.
0^

6.5. - Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel,
inclusive
com
a
apresentação
da
documentação
correspondente.
Responsabilizando-se por quaisquer prejuízos gerados ao LOCATÁRIO.
6.6. - As despesas de manutenção e conservação do imóvel objeto deste

Contrato, tais com aquelas decorrentes de consumo d'água, esgoto e energia
elétrica e IPTU, além das taxas de contribuição e melhoria que vierem a ser
instituídas sobre o imóvel locado, ficarão a cargo do LOCADOR.

CLÁUSULA SÉTIMA; DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
7.1. - As benfeitorias necessárias realizadas pelo LOCATÁRIO, ainda que não
autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão

indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com a Lei
no. 8.245/1991 e artigo 578 do Código Civil.
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7.2, - Ü LÕCÃTÂRÍÕ Hca Besâé ja, áutorizádÕ ã fazer nÕ ímdveTr^^
adaptações necessárias ao desempenho das suas atividades, desde que não
comprometa a estrutura física do imóvel.

7.3. - Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR, nas condições em

que foi recebido pelo LOCATÁRIO, conforme laudo de vistoria do imóvel,
realizado no momento da entrega, excetuando-se apenas os desgastes e
deteriorações decorrentes do uso normal.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
8.1. - Constitui motivo para rescisão do presente instrumento,
independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer das
partes das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos Arts. 77, 78 e 79

^ da Lei n®. 8.666/93 e alterações, ficando facultada a sua denúncia, desde que a
parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de

30 (trinta) dias, sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas
no art. 87 da Lei supra mencionada.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1. - Fica eleito o foro desta Comarca de Chorrochó, Estado da Bahia, para
dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato, com

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.
E, por assim estarem as partes, perfeitamente justas e acordadas

com os dispositivos ora avençados, assinam o presente instrumento em 03

(três) vias de igual teor e forma, e para um só fim e efeito, na presença de
testemunhas que também assinam abaixo.

Chorrochó-BA, 10 de janeiro de 2022.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
EXTRATO DE CONTRATO N". 001/2022

CONTRATANTE:

Fundo

Municipal

de

Saúde

de

Chorrochó,

CNPJ:

13.938.013/0001-58.

CONTRATADA: Maria de Fatima Santa Rosa Lima, CPF: 096.440.245.91. Objeto:

Contratação de pessoa física para a locação do imóvel de propriedade da

LOCATÁRIA, situado à Rua Alameda Bons Ares Rômulo, n". 219, Brotas, CEP:
40.296-360, Salvador-BA, destinado ao funcionamento da casa de apoio aos

pacientes do Município de Chorrochó em tratamento médico fora do domicilio (TFD)
na capital do Estado (Salvador-BA). Processo Administrativo/Licitatório n®.
001/2022 - Dispensa de Licitação n". 001/2022. Fundamento Legal: Art. 24, X, da
Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global do Contrato:
R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Data de assinatura: 10/01/2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OZF/NAGGAIIVYMSNQMGHAW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

