RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
CONTRATO N° 030201201703

Por este particular instrumento, de um lado Rodrigo de Sooza Rodrigues, inscrito no
cadastro de pessoa física (CPF) sob n°. 040.858.245-62 e de outro O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, Órgão Público, CNPJ: 10.420.907/0001-63, já qualificados
respectivamente como LOCADOR e LOCATÁRIO, no Contrato de Locação n°
030201201703, firmado entre partes em data de 02/01/2017, destinado para
funcionamento do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),
tendo por objeto o imóvel sito na Rua 15 de Novembro, s/n, Centro, nesta cidade de
Matina Bahia, resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea vontade,
rescindi-lo nesta data, declarando o LOCADOR ter recebido as chaves do mesmo e
constatado, após vistoria, encontrar-se ele nas mesmas condições em que foi
entregue ao início da vigência da locação, razão pela qual dão as partes mútua
quitação, para nada mais ter a reclamar, de presente ou de futuro, sob tal título.
E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em duas (02) vias,
de igual teor e forma, na presença das testemunhas retro, para que surta seus legais
e jurídicos efeitos.

Matina, 31 de março de 2017.

LOCADOR
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

,

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Matina

1CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 0131032017
Inexigibilidade n° 0130032017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação: Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, cadastrada no CNPJ sob o n° 23.542.577/0001-20.
Objeto: Contratação exclusiva da Banda Forro Bota Rasgada e Banda Gilvan da Paraíba para apresentação de
shows musicais no dia 08 de abril, em comemoração ao aniversário de 28 anos de emancipação política do
município de Matina. Assinatura: 31/03/2017. Vigência: 60 (sessenta) dias, contados de sua assinatura. Valor
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). JUSCÊLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal,

RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
CONTRATO N° 030201201703
Por este particular instrumento, de um lado Rodrigo de Souza Rodrigues, inscrito no cadastro de pessoa física
(CPF) sob n1040.858.245-62 e de outro O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão Público, CNPJ:
10.420.907/0001-63, já qualificados respectivamente como LOCADOR e LOCATÁRIO, no Contrato de
Locação n° 030201201703, firmado entre partes em data de 02/01/2017, destinado para funcionamento do
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), tendo por objeto o imóvel sito na Rua 15 de
Novembro, s/n, Centro, nesta cidade de Matina Bahia, resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea
vontade, rescindi-]o nesta data, declarando o LOCADOR ter recebido as chaves do mesmo e constatado, após
vistoria, encontrar-se ele nas mesmas condições em que foi entregue ao início da vigência da locação, razão
pela qual dão as partes mútua quitação, para nada mais ter a reclamar, de presente ou de futuro, sob tal título.
E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em duas (02) vias, de igual teor e forma, na
presença das testemunhas retro, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.
Matina, 31de março de 2017.
LOCADOR

LOCATÁRIO
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SEGUNDA-FEIRA
03 DE ABRIL DE 2017
ANO N° X - N° 721

Os signatários deste instrumento, de um lado RODRIGO SOUZA RODRIGUES, com CPF:
040.858.245-62 e, de outro lado, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORGÃO PUBLICO CNPJ:
10.420.907/0001-63 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma CASA RESIDENCIAL,
situada na RIJA 15 DE NOVEMBRO, S/N CENTRO DE MATINA BAIlA, loca-o ao segundo, aqui
designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja:
(1') O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu,
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o
que somente se fará por escrito.
§ Unico: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto deste instrumento;
(21) - O aluguel é de R$: 4.008,00 (QUATRO MIL E OITO REAIS), que o locatário se
compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante;
(31) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias,
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
(41) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização
escrita do locador:
(51) --O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
(61) - O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
(71) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
indenização a que, por ventura, tiver direito;
(81) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
(91) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
(101) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo
será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que
o credor constituir para ressalva dos seus direitos;
(111) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
121) Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer
cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a
locação, independentemente de qualquer formalidade;
(131) - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, qualificação ORGÃO PUBLICO CNPJ
10.420.907/0001-63, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do
imóvel;
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 030201 201 703

Este contrato obedece ao processo de dispensa no 030201 201 703 conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2309 - MANUTENÇÃO DO SAMU.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2070 GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE SAUDE
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
16') -- Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - (SAMIJ), não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento
expresso do locador.
(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época
da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do
aluguel;
(19') O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial;
(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503
- inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do
locador;
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
T

A, 02 de janeiro de 2017.

AD
CATARIO.

TESTEMUNHAS:

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.
Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem.NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ
Registrado sob o W. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ.
de

de
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(14') - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas
na multa da Cláusula 121, mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:

1

DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal de Merina

EXTRATO DE CONTRATO N°. 010201201701
Processo de Dispensa N°. 010201201701
O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24,
inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina, Contratado:
José Carlos Alves Cotrim
CPF no. 523.642.325-20. Objeto: "Um Imóvel, para funcionamento da Casa de Apoio das Famílias deste
Município". 0210112017. Vigência: Até 31 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor - R$:
3.744,00 (Três mil setecentos e quarenta e quatro reais)
Juscélio Alves Fonseca
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 020201201702
Processo de Dispensa N°. 020201201702
O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24,
inciso li da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina, Contratado:
Simone Teixeira de Brito, CPF n°. 987.960.205-63. Objeto: "Uma casa, para funcionamento do Centro de
Fisioterapia do Município de Matina Bahia". 02/01/2017. Vigência: Até 31 de dezembro de 2017, a partir da
data da sua assinatura. Valor: R$ 3.600,00 (três mil seiscentos reais).
Juscélio Alves Fonseca
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 030201201703
Processo de Dispensa N°. 030201201703
O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24,
inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina, Contratado:
Rodrigo Souza Rodrigues, CPF no. 040.858.245-62. Objeto: Imóvel este destinado para instalação do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)'. 02/01/2017. Vigência: Até 31 de dezembro de 2017, a partir da
data da sua assinatura. Valor: R$ 4.008,00(quatro mil e oito reais).
Juscélio Alves Fonseca
Prefeito Municipal.
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Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ea61811-6c81-4c77-8709-2e07b49a70bb

12

SEGUNDA-FEIRA
06 DE FEVEREIRO DE 2017
ANO N° X - N°698

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROCESSO N°. 030201201703

NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 030201201703

ATUAÇÃO:
Aos 02 dias do mês de janeiro de 2017, na sala da Comissão Permanente de
Licitações, da Secretaria de Administração Finanças do Município de Matina Bahia,
cumprindo o disposto na legislação pertinente.
AUTUO
Despacho decisório de instauração de Processo Administrativo Licitatório e demais
documentos que seguem, consideradas peças pré-existentes e essenciais ao
procedimento administrativo, que se inicia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.417.800/0001-42
Gestão 2017 —2020
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

Matina Estado da Bahia, 02 de janeiro de 2017.

Da: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Para: Departamento de Compras e Licitação

Assunto: Pedido de locação de imóvel para instalação imediata do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) visando atender as necessidades dos
munícipes de Matina Bahia.

Prezado (a) Senhor (a),
Pelo presente comunico a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e
Finanças do Município de Matina Bahia, de Locação de Imóvel, para imediata
instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), tendo em vista
que no Município, não dispõe de espaço físico adequado para a construção de
imóvel.
Desta forma, vimos através deste solicitar a abertura de processo licitatório para a
locação de um imóvel. Tal solicitação justifica- se no melhor atendimento aos
munícipes de Matina Bahia.

Secretário Municipal de Administração e Finanças
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Do: Departamento de Licitação e Compras
Ao: Exmo. Sr. JUSCELIO ALVES FONSECA - PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: PEDIDO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL para instalação imediata do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), visando atender a demanda do
Município.

Senhor Prefeito,

Para fins de desenvolvimento das atividades gerais da Administração Municipal, e
atendendo à solicitação apresentada pelo Secretário Municipal de Administração e
Finanças, vimos por meio do presente, solicitar de Vossa Excelência, Autorização
para abertura de Processo de Dispensa de Licitação.
Objeto: Locação de Imóvel para Instalação Imediata do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU) para atender a demanda do Município de Matina Bahia.

Matina, 02 de janeiro 2017.

Presidéhte da CPI-
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

GABINETE DO PREFEITO

Do: Gabinete do Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade.
Assunto: Solicitação de verificação de saldo orçamentário

Senhor contador

Solicito verificação de saldo/dotação orçamentária suficiente no orçamento vigente,
para atender ao Pedido de Locação de Imóvel para instalação imediata do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), visando atender a demanda do
Município de Matina Bahia.

Matina, 02 de janeiro de 2017.

Pref6Íunicipal
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.80010001-42

Do: Departamento de Contabilidade
Para: Exm°. JUSCELIO ALVES FONSECA - PREFEITO MUNICIPAL
Assunto: Apresento dotação de saldo orçamentário para Locação de Imóvel para
instalação imediata do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para
atender a necessidade dos munícipes de Matina Bahia.
UNIDADE: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2309 - MANUTENÇÃO DO SAMU.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Fi SI CA.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2070 GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE
SAUDE
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FISICA.
Matina, 02 de janeiro de 2017.

Contador
CRC n°.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

Face ao constante dos autos e considerando a média de preços obtidos através de
pesquisa de mercado, objeto da presente, autorizo a abertura da licitação na
modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e
alterações posteriores. A despesa decorrente deverá onerar os recursos
orçamentários da categoria econômica:
UNIDADE: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2309 - MANUTENÇÃO DO SAMU.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FISICA.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2070 GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE
SAUDE
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FíSICA.
Por outro lado o impacto orçamentário - financeiro, foi considerado no presente
exercício, bem como tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, nos termos dos arts. 16 e 17 da lei complementar n°.
101/00.
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitações para preparar minuta do
instrumento de DISPENSA DE LICITAÇÃO e encaminhando os autos à Assessoria
Jurídica para emissão de parecer, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei
no. 8.666/93.

Matina, 02 de janeiro de 2017.
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 030201201703
DATA: 02 DE JANEIRO DE 2017
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
LOCADOR: RODRIGO SOUZA RODRIGUES
CPF 040.858.245-62

JUSTIFICATIVA

A licitação corresponde ao processo administrativo voltado à seleção da proposta
mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e
necessária ao atendimento do interesse coletivo. Repita-se, então, que a licitação
não se limita apenas e tão-somente a procurar pelo melhor preço, mas sim pela
melhor proposta. Significa dizer que a Administração busca a maior qualidade da
prestação e o maior benefício econômico. As normas gerais acerca de licitação e
contratos administrativos estão contidas na Lei n° 8.666/93, bem como na
Constituição Federal que consagra princípios e regras fundamentais acerca da
organização do Estado. A Lei de Licitações vincula os Três Poderes das entidades
políticas: Executivo, Legislativo e Judiciário. Assim é porque os órgãos dos Poderes
Legislativos e Judiciários também desenvolvem atividades administrativas, embora
em menor grau, razão pela qual ficam vinculados ao cumprimento da Lei n°
8.666/93. A licitação é regida por princípios gerais que interessam a toda a atividade
administrativa, como os mencionados pelo art. 37, caput, da Constituição Federal:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entretanto, existem
alguns princípios específicos que acentuam as peculiaridades próprias do
procedimento licitatório, em especial, do formalismo, da competitividade, do
julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório, do sigilo das
propostas, da isonomia, da adjudicação compulsória, dentre outros (art. 3 1, Lei n°
8.666/93). A par disso, um dos temas mais tormentosos do Direito Administrativo
gravita em torno da dispensa e inexigibilidade de licitação. Acerca do assunto, todo
cuidado é devido pelo operador do Direito que atua na área, uma vez que a
Constituição Federal estabelece como regra a obrigatoriedade de licitação para
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obras, compras, serviços e alienações da Administração Pública, 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, a qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações". Entretanto, em algumas situações
previamente estabelecidas pela legislação, a regra de licitar cede considerada
espaço ao princípio da economicidade ou outras razões que revelem nítido interesse
público em casos em que a licitação é dispensada ou inexigível, isso ocorre porque
"o princípio constitucional da licitação, como todas as regras de Direito, não têm
valor absoluto, devendo ser coordenado com os outros princípios do mundo jurídico"
(Contratação Direta sem Licitação, 5. ed., Brasília Jurídica, 2004, p. 178). A
chamada "licitação dispensável" verifica-se em situações em que, embora
teoricamente seja viável a competição entre particulares, o procedimento licitatório
afigura-se inconveniente ao interesse público. Isso ocorre porque, em determinados
casos, surgem circunstâncias especiais, previstas em lei, que facultam a não
realização da licitação pelo administrador, que em princípio era imprescindível.
Dentre as hipóteses previstas no art. 24 da mencionada Lei, destacam-se a
dispensa em razão do baixo valor; pelo advento de situações excepcionais, como
guerra, grave perturbação da ordem, calamidades; nas hipóteses de licitação
deserta ou fracassada; na contratação do fornecimento ou suprimento de energia
elétrica com concessionário, permissionário ou autorizado; na aquisição de peças
durante o período de garantia; dentre outras. No art. 24 da Lei n.° 8.666/93, com as
modificações que lhe seguiram, foram estabelecidas vinte e nove situações em que
é "dispensável" a licitação. Entre elas, é dispensável a licitação para compra ou
locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
Administração (art. 24, X). Nessa situação, as características do imóvel são
relevantes, tais como a localização, dimensões, tipo de edificação, destinação etc.
justificativa de que aquele imóvel é o mais adequado ao serviço que a Administração
quer executar,

a locação do imóvel em apreço será destinado à utilização

específica, do imóvel,

o qual atende, de forma incontestável, as finalidades

precípuas da Administração. Não bastasse, as características do imóvel e sua

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ea61811-6c81-4c77-8709-2e07b49a70bb

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

localização acarretam verdadeira hipótese onde há inviabilidade de competição em
razão de ser o único imóvel no Município com condições de instalação imediata do
respectivo órgão, sem necessidades de novos investimentos. Tendo o mesmo preço
de mercado conforme avaliação parte integrante deste Processo.
Prazo de Locação: 12 Meses
Valor Mensal R$: 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais)
-

Valor Total R$: 4.008,00(quatro mil e oito reais)
-

Matina, 02 de janeiro de 2017

Presideq
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 030201201703

Ao:
Exm° Sr. JUSCELIO ALVES FONSECA - PREFEITO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação vem através deste encaminhar
a Vossa Excelência o Processo de Licitação na Modalidade de Dispensa n°.
030201201703, para RATIFICAÇÃO e posterior publicação na imprensa oficial do
Município.

Matina, 02 de janeiro de 2017.

Atenciosamente,

Presiderte da C.P.L.
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 030201201703

Eu, JUSCELIO ALVES FONSECA —PREFEITO do Município de Matina Bahia, no
uso das atribuições concedidas por lei, RATIFICO, o presente processo de licitação
e AUTORIZO, a imediata publicação na imprensa oficial.

Matina, 02 de janeiro de 2017.
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PROCESSO N°. 030201201703, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

ASSUNTO: Dispensa de licitação para locação de imóvel para instalação do Serviço
de Atendimento Móvel SAMU, de conformidade com o disposto no Artigo 10 e 24
inciso X. da lei federal 8.666/93, atualizada pela lei federal 8.883, justifica-se e
ratifica-se a dispensa de licitação para Locação de um imóvel, localizado na Rua 15
de Novembro s/n. Centro, nesta Cidade de Matina Bahia, destinado para instalação
imediata do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). para atender a
necessidade dos munícipes de Matina Bahia.
UNIDADE: 02.04.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2309 MANUTENÇÃO DO SAMU.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
-

-

-

PESSOA

FÍSICA.
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2070 GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE
SAUDE
PESSOA
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
-

FÍSICA.
Locador: Rodrigo Souza Rodrigues
Prazo de Locação: 12 Meses
Valor Mensal R$: 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais)
-

Valor Total R$: 4.008,00(quatro mil e oito reais)

Matina, 02 de janeiro de 2017.

rr~~
,

Presidente da C.P. L.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

De acordo com a Lei 8.666/93 artigo 24, inciso X, conforme avaliação efetuada pela
comissão de avaliação de bens imóveis, composta por 03 (três) membros abaixo
assinados, depois de pesquisa e estudos a presente comissão nomeada pela
portaria n° 02, de 02 de janeiro de 2017, avaliou que o imóvel, localizado na Rua 15
de Novembro, S/N, Centro, nesta Cidade de Matina, está compatível com o valor de
mercado, imóvel este destinado para instalação do Serviço Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), visando atender a necessidade dos municípes de Matina. Esta
comissão de avaliação ressalta que o imóvel acima citado esta em perfeito estado
de conservação, sendo locado no valor de R$ 334,00(trezentos e trinta e quatro
reais) mensais.

Matina, 02 de janeiro de 2017.

Presidente

Mnbro
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PARECER JURIDICO
Processo Administrativo n.° 030201201703
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Contrato de locação
- RELATÓRIO
Esta Procuradoria Jurídica foi instada a se manifestar acerca da possibilidade
de locação de 01 (um) imóvel amplo, localizado na sede deste município, com boas
instalações e com preço compatível com o de mercado, destinado ao funcionamento
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
O valor que se pretende contratar para pagamento mensal pelo aluguel é de
R$: 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais).
O prazo de vigência do contrato é a contar da assinatura do mesmo, até a
data de 31 de dezembro de 2017.
Prontos e relatados, passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Versam os autos sobre pedido de dispensa de licitação para a locação de
imóvel, formulado pelo Senhor Secretário de Saúde.
Com efeito, o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ao exigir o
procedimento licitatório para os contratos ali mencionados, ressalva "os casos
especificados na legislação", deixando em aberto a possibilidade de serem fixadas,
por lei ordinária, hipóteses em que a licitação deixa de ser obrigatória.
Assim, a Lei n° 8.666/93 no artigo 24, prevê os casos de dispensa de
licitação, ao passo que no artigo 25, os de inexigibilidade.
Compulsando os autos, observo que a justificativa do Senhor Secretário, em
sua correspondência oficial, tem o condão de delimitar vantagem para a
Administração Pública.
A respeito da dispensa de licitação, vale salientar que, a contratação direta
não autoriza a atuação administrativa à margem dos princípios administrativos e
postulados aplicáveis à licitação. Permanece a obrigatoriedade do administrador em
seguir um procedimento administrativo determinado, com observância de
formalidades prévias, a fim de que a Administração possa realizar a melhor
contratação possível, oportunizando tratamento igualitário aos' contratantes.
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(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, São Paulo: Dialética, 2002, p. 230.)
O artigo 24 da lei supracitada elencou alguns casos em que são cabíveis a
contratação direta. Citamos aqui o inciso X, que diz respeito à dispensa de licitação
quando se tratar de compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento da
Administração Pública.
Mas esta dispensa só será permitida se ficar comprovado que determinado
imóvel satisfaz o interesse público. Deve-se averiguar se suas características, tais
quais, localização, destinação, dimensão e edificação são relevantes e
determinantes para o caso em questão.
Sobre o assunto, temos em analise varias jurisprudências nesse sentido:
"Em ação popular, que o contrato de
locação celebrado por prefeitura municipal
de Santos revelava valor adequado e
justificado nos autos, não se caracterizando
superfaturamento. Entendeu correta a
dispensa de licitação quando a locação de
imóvel se destine às finalidades essenciais
da Administração, condicionadas às
necessidades

de

locação. "(TJ/SP,.

instalação

Embargos

e

Infringentes

n117.854, 71Câmara de Direito Público)
"Proceda, previamente à locação de
qualquer imóvel, o criterioso estudo das
necessidades operacionais (instalações
localização), fazendo constar do processo,
inclusive, informações referentes à
compatibilidade do valor de locação com o
preço de mercado, conforme previsto no
inciso X do art.24 da Lei n° 8.666/93, de
forma a evitar pagamento de aluguel por
áreas

ociosas."

n0009.118/2002-8)

(TCU.

Processo
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a) necessidade de imóvel para desempenho das atividades administrativas; b)
adequação de um determinado imóvel para satisfação das necessidades estatais; c)
compatibilidade do preço (ou aluguel) com os parâmetros do mercado. (JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São
Paulo: Dialética, 2005, p. 250.)
Diante de tudo que foi exposto, pode-se concluir que, tomadas devidas
precauções, que se inicie uma dispensa de licitação de locação do imóvel, com
fulcro no art. 24 inciso X da Lei n° 8.666/93.
Na hipótese dos autos, depreende-se, que há certidão acostada aos autos
indicativa de que o imóvel ostenta condições privilegiadas para atender ao objeto do
certame.
Constata-se, ainda que a documento exarado pelo município que recomenda
a contratação do aluguel em valor razoável, levando-se em consideração o valor do
imóvel que se pretende implantar o serviço publico alvo deste procedimento.
A documentação de regularidade do proprietário do imóvel junto aos órgãos
governamentais revela aptidão para contratar com a Administração Publica.
III - CONCLUSÃO
Com as considerações guisadas, opino pela dispensa de licitação para a
locação do imóvel descrito nos autos. No entanto, saliento, para que se tomem as
cautelas de estilo, em especial quanto ao preço, o qual há de ser compatível com o
praticado no mercado. Por derradeiro, ressalto a necessidade do cumprimento das
observações neste parecer ofertadas, para regularidade da presente contratação.
É o parecer, S. M. J.
Matina, 02 de janeiro de 201

Aurélio Rodrigu de Souza Junior
OAB/BA 10109 - Assessor Jurídico Municipal
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A contratação depende, portanto, da evidenciação de três requisitos, a saber:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, JUSCELIO ALVES FONSECA - PREFEITO do Município de Matina Bahia, face
ao constante dos autos do Processo Licitatório sob n°. 030201201703, na
Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO 030201201703, HOMOLOGO o
procedimento licitatório, com fundamento no Art. 43, VI da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de Junho de 1993.
Objeto: "imóvel este destinado para instalação do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU)"
Locador: Rodrigo Souza Rodrigues
Prazo de Locação: 12 Meses
Valor Mensal - R$: 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais)
Valor Total - R$: 4.008,00 (quatro mil e oito reais)

Matina, 02 de janeiro de 2017.
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Matina

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, JUSCELIO ALVES FONSECA - PREFEITO MUNICIPAL de Matina Bahia, face ao constante dos autos do
Processo Licitatório sob no. 010201201701, na Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO 010201201701,
HOMOLOGO o procedimento licitatõrio, com fundamento no Art. 43, VI da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
Junho de 1993.
Objeto: 'um Imóvel, para funcionamento da Casa de Apoio das Famílias deste Município".
Locador: José Carlos Alves Cotrim
Prazo de Locação: 12 Meses
Valor Mensal: R$ 312,00 (trezentos e doze reais)
Valor Total - R$: 3.744,00 (Três mil setecentos e quarenta e quatro reais)
Matina, 02 de janeiro de 2017.

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal de Matina Bahia, face ao constante dos autos do
Processo Licitatório sob n°. 020201201702, na Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO 020201201702,
HOMOLOGO o procedimento licitatório, com fundamento no Art. 43, VI da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
Junho de 1993.
Objeto: "uma casa, para funcionamento do Centro de Fisioterapia de Matina".
Locador: Simone Teixeira De Brito
Prazo de Locação: 12 Meses
Valor Mensal: R$ 300,00 (trezentos reais)
Valor Total - R$: 3.600,00 (três mil seiscentos reais)
Matina, 02 de janeiro de 2017.
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, JUSCELIO ALVES FONSECA - PREFEITO do Município de Matina Bahia, face ao constante dos autos do
Processo Licitatório sob n°. 030201201703, na Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO 030201201703,
HOMOLOGO o procedimento licitatõrio, com fundamento no Art. 43, VI da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
Junho de 1993.
Objeto: "imóvel este destinado para instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)".
Locador: Rodrigo Souza Rodrigues
Prazo de Locação: 12 Meses
Valor Mensal - R$: 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais)
Valor Total - R$: 4.008,00 (quatro mil e oito reais)
Matina, 02 de janeiro de 2017.

Prefeito Municipal

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos.
:ara verificar as assinaturas vá ao site https://www.portadeassinaturascom.br:443 e utilize o código A61 7-88E0-C978-2756.
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SEGUNDA-FEIRA
06 DE FEVEREIRO DE 2017
ANO No - N°698

AVISO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA ESTADO DA BAHIA - EXTRATOS DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Pelo presente certifico que o extrato abaixo foi Publicado no Diário Oficial dos
Municípios.

PROCESSO N°. 030201201703, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

De conformidade com o disposto no Artigo 24, inciso X da lei federal 8.666/93,
atualizada pela lei federal 8.883, justifica-se e ratifica-se a dispensa de licitação para
Locação de um imóvel, localizado na Rua 15 de Novembro, s/n, Centro de Matina
Bahia, destinado para instalação imediata do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), visando atender a demanda do Município.
Locador: Rodrigo Souza Rodrigues
Prazo De Locação: 12 Meses
Valor Mensal - R$: 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais)
Valor Total - R$: 4.008,00 (quatro mil e oito reais)

Matina, 02 de janeiro de 2017.

Presiden e da C.P.L.
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CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA BAHIA.

AVISO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Pelo presente certifico que o extrato abaixo foi publicado Diário Oficial dos
Municípios.

PROCESSO N°. 030201201703, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

De conformidade com o disposto no Artigo 24, inciso X da lei federal 8.666/93,
atualizada pela lei federal 8.883, justifica-se e ratifica-se a dispensa de licitação para
LOCAÇÃO de um imóvel, localizado na Rua 15 de Novembro, s/n, Centro de Matina
Bahia, destinado para instalação imediata do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), visando atender a necessidade dos munícipes de Matina Bahia.
Locador: Rodrigo Souza Rodrigues
Prazo de Locação: 12 Meses
Valor Mensal - R$: 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais)
Valor Total - R$: 4.008,00 (quatro mil e oito reais)

Matina, 02 de janeiro de 2017.

Secretário Municipal de Administração e Finanças
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