
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'000

CNPJ 3O.5O7.38UOOO1-32 - TeleÍax: (07s) 3t39-215O I 2128

Dala: 0210112O23

coMrssÃo DE LrclTAçÃo

Modalídade: Dispensa N" 008/2023FMEDl

Repartição:
04 - Fundo Municipal de Educação

OBJETO: Locação do imóvel para funcionamento de anexo do Colégio Estadual de Souto Soares,

situado na Praça Bom Jesus, S/N, no Distrito de Cistema, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo

aproximadamente 88m'z (oitenta e oito metros quadrado), composto por 03 salas e 01 banheiro, de

interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Município.

Contratado: KEILA MAGGY SOUZA ALVES, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas Físicas sob o n'
033.544.4í5-69 e portadora do RG. n' 11.910.076-26 SSP/BA, Residente e Domiciliada na Praça da

Liberdade, S/N, Casa, Distrito Cistema, Souto Soâres-Ba, CEP: 46.990-000.

HOMOLOGAÇAO

odi iA

CPL e Equipe de Apoio instituída pelo Decreto/GP N" 37712023.

Amaury A sta Junior
Presidente da CPL

s Souza José Fábio Souza
embroem

coMrssÃo:



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soãres - Bahia, CEP 1t6.990-0q)

CNPJ 30.607.38u0001-32 -Telefax: (0751 lt39-2tso 12t28

Zaira-Barbosa d Souza Andrade
Secretária de Ed ção

PROCESSO AOMINISTRATIVO NO OO8/2023

Ao
Setor de Licitaçôes e Gontratos
M.D. Amaury Alves Batista Junior

Sr. Coordenador do Setor de Licitaçôes

Solicitamos através deste, a locaçâo do imóvel para funcionamento de anexo do Colégio
Estadual de Souto Soares, no Distrito de Cisterna.

Constitui objeto do presente, a locação do imóvel para funcionamento de anexo do Colégio Estadual

de Souto Soares, situado na Praça Bom Jesus, S/N, no Distrito de Cisterna, Souto Soares-Bahia, este

imóvel medindo aproximadamente 88m2 (oitenta e oito metros quadrado), composto por 03 salas e 01

banheiro, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Município.

Solicitamos ainda do Setor Contábil, a prévia manifestação sobre a existência de recursos
orçamentários próprios para cobertura das despesas, observando o menor valor apresentado, com
vistas à deflagração do Processo de Dispensa de Licitação.

d"-L,

Atenciosamente,
t\



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, souto Soares - Bahie, cEP 46.990-000

cNpJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (0751 3139-2t5O I 2t28

DESPACHO D ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREVISÃO DE RECURSOS i,ENTARtos

Prezado Senhor,

Em atenção a solicitaçáo de V. Ex", e objetivando a instruçáo do presente processo, informamos que

existe dotação orçamentária para cobertura da despesa no valor global de R$ 8.400,00 (oito mil e
quatrocentos reais), consignada na seguinte dotação orçamentária vigente:

Unidade Orçamentária: 02.O4.02 - Fundo Municipal de Educação.
Açáo: 2063 - Manutenção das Ações do Ensino Médio.
Ciassificaçáo Econômica: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Fonte: 1500 - Éducaçáo 25o/o

So ares/BA, 02 de Janeiro de 2023

Depa de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.38U0001-32 -Telefax: (0751 3339-2150 12128

Origem: Processo Administrativo lnterno No 008/2023
Sêtor/lnteressado: Secretaria Municipal de Educaçâo

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três (0210112023), tendo em vista o
Processo Administrativo lnterno da Sec. de Educação No 008/2023, que solicita a locação do imóvel
para funcionamento de anexo do Colégio Estadual de Souto Soares, situado na Praça Bom Jesus,

S/N, no Distrito de Cisterna, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo aproximadamente 88m2

(oitenta e oito metros quadrado), composto por 03 salas e 01 banheiro, de interesse de Secretaria

Municipal de EducaÉo, deste Município.

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro dê 2023.

.,I

Á"y41
Amaury Alvés Batista Junior

Coordenador do SeÍor de Licitações

AUTUAÇÃO



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAI DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2ts0 | 2128

AUTORIZA O PARA ABERTURA DO P ESSO DE DISPENSA DE LICITAcÃo

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo, autuado
sob o no OOB12023, previstas no atl. 24 X da Lei 8.666/93, autorizamos o andamento do referido
processo e encaminhamos a V. Sa. para as providências deconentes.

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro de 2023.

Zaira Souza Andrade
Secretária de ucação
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. ,osé Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soarês - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 30.507.381/0001-32 - Telefax: (0751 3339-2150 I 2t28

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

í - constitui objeto do presente, a locação do imóvel para funcionamento de anexo do colégio

Estadual de Souio Soares, situado na Praça Bom Jesus, S/N, no Distrito de Cisterna, Souto Soares-

g"-hi", ãrt" imóvel medindo aproximadaménte 88m2 (oitenta ê oito metros quadrado), composto por

õá sarãs e 01 banheiro, de interesse da secretaria Municipal de Educação, deste Município.

Pelo quanto apresentado' damos encaminhamento ao processo abrindo o:

ATO DE DISPENSA DE LlClrAçÃO No 008/2023FMED|

.1_Proponente-KEILAuAGGYSoUzAALvEs,insgr]lgnoCPFCadastrodePessoasFísicassob

o n" 033.544.415-69 e portrããr"ã-nC. n" tr.âro.ozo-26 SSP/BA, Residente e Domiciliada na

Ér"çJJà úu"roade, S/N, c".ã, oititito cisterna' souto soares-Ba' cEP: 46'990-000'

2-ALocaçãodolmóveltemovalormensaldeR$7oo,oo(setecentosreais),perfazendoovalor
lrou"i oã á$ 8.4oo,oo (oito mil e quatrocentos reais)'

O valor proposto está dentro do praticado no mercado' sendo' pois' razoàvel e adequado'

As hipóteses de dispensa de licitaçáo.estão disposlas- do art' 24' X da Lei no' 8'666/93' sendo que

essas sáo consideradas "i"àprii""1ir"i, 
podendo se estender a outros casos, desde que se

configure a dispensa de competição'



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 45.990-0ü)
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (075) 3339-2tSO I 2t28

PARECER coMlssÃo

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro de 2023.

Amaury A es Batista Junior
Presidente da CPL

Souza José Fábi e de Souza
bro

Diante das consideraçóes mencionadas e com base nos princípios da Legalidade, Economicidade e

Eficiência, além dos iatos arrolados é que emitimos PARECER FAVORAVEL à contratação, visto

que, neste momento, necessitamos de maior disponibilidade de tempo para que seja realizado a

conirataçao necessária por meio de licitação, sob pena da demora na realização do procedimento

tornar inviável a satisfaçáo da necessidadé administrativa, por isso encaminhamos a Vossa Senhoria

o processo Administrátivo no 008/2023, para que seja emanado o Parecer Jurídico sobre a

po""lÉlriorJe da contratação por Dispensa de Licitação, visto o preceituado no ?tt. 24, inciso x, da Lei

Federal no 8.666/93 e suas ;nerações quando rezà: "para a compra ou locaçáo de imóvel destinâdo

ao atendimento das finalidades preciplas da administração. cujas necessidades de instalação e

localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercâdo,

segundo avaliação Prévia;".

COMISSÃO:

odi
bM

ei Ap ÍI



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soarês - Bahia, CEP 46.990-0ü)

CNPJ 30.607.381/0001-32 - Telefax: (07s) ?339-2L5O I 2L28

Consulente:
Prefeitura Municipal de Souto Soares.
Ref. Processo de Dispensa de Licitação n" 008/2023FMED|

Trata o presente expediente, sobre a locaçáo do imóvel para funcionamento de anexo do colégio

Estadual de Souto Soares, sitrado na Praçã Bom Jesus, S/N, no Distrito de Cisterna, Souto Soares-

B;-hú,;.i" imóvel medindo ápiorim"oarênte 88m'(oitenta e oito metros quadrado), composto por

õã;à;;ni banheiro, oe intãresse da Secretaria Municipal de Educaçáo, deste Município'

Nodireitobrasileiro,apesardaregrageralserodeverdaAdministraçáoPúblicalicitarosserviçose
obras de que necessita p.ã 

"-Éont'".ução 
das suas Ínalidades, a própria Constituiçáo Federal

iÃ"àrà"i,ãi.ibitidade da dispensa da obrigatoriedade do certame licitatório.

o legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estab€leceu os casos de dispensa e inexigibilidade de

Éiiãião, iÀtp".tivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8'666/93'

os casos de dispensa, exemplificados no artigo 24.da.Lei 8.666/95, são lícitos ao administrador agir

ããriaã p!" oi."ii"ionrriãGãã,iGnío, únical exclusivamente ao interesse público'

Embasado na fundamentação do art. 24, x - para a compía ou locação .de .imóvel 
destinado ao

atendimento das finalidacte-s- pr".ôrr. da administração, cujas necessidades de instalaQão e

rocarizaçáo condicionem " 
,rr.."oihr, desde que o preio sela tompativel com o valor de mercado'

segundo avaliação Prévia.

conforme Lei no. g.666/g3 e diante do exposto, somos pela possibilidade de contratação de serviços

mediante dispensa ae ficitaõà-o,'ã ürãJ int"rpr"trÉo Oo iaput do artigo 24 da |ei.8 666/93, pois o

caso aqui concreto trata oã'cüra inviabilidade de competiçâo, como tem assenta o parecer da

Comissão de Licitação.

Este é o entendimento que elevo à consideração superior'

res-BA, 02 de Janeiro de 2023

cas Tâdeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB/BA no 30.358

PARECER JURíDICO



q

Zai
SecreÉria de E

Souza Andrade
cação

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sempaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46'990-0ü)

CNPJ 30.607.38U0001-32 - Telefaxr (075) 3339'2150 I 2128

DISP DE ITA NO FME

A Gestora do Fundo Municipal de Educação de souto soares, Estado da Bahia, no uso de suas

atribuiçóes legais e constitucionais:

ReconheceeRATIFIGA,nostermosdoartigo24xdaleis'666/93,aSituaçãodedispensade
licitação no presente pro""a"o, 

"m 
consoãân"ia com o despacho formulado pela Comissáo

permanente de Licitaçáo, visio manifestaçáo no parecer jurídico._ Em 
. 
consequência fica a

CoNTRATADA a s" KETLA úÃõcüêôÚzl ALVE§, inscrita no cPF Cadastro de Pessoas Físicas

sob o n' 033.544.41s-69 " d;ã;; ão nc' n" rr'erb'ozo-zo SSP/BA' Residente e Domiciliada na

Praça da Liberdade, SIN' c,tá'õúititã Cisterna' Souto Soares-Ba' CEP: 46 990-000'

Souto Soares- BA, 02 de Janeiro de 2023'

L



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP t15.990-üX)

cN PJ 30.6107.381/0001-32 - Telefax: (075f t339'215o I 2128

HOMOLOGACÃO/A DJUD tcAcÃo

Souto Soares- BA, 02 de Janeiro de 2023.

u)6
Barbosa e Souza Andrade

uceção

Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as-formalidades legais para o

fornecimento de peças para manutenção de máquinas pesadas, HOMOLOGO o Termo de Dispensa

oà ticitaçao, acoihendo o parecer juríãico, elaborado a pedido desta municipalidade, para que surtos

;; ;r. juridicos e tegais eteitos t ADJUDICO em favor da CONÍRATADA a Sa KEILA MAGGY

SSUZA ALVES, inscrita no CàÉ-C"o""tro de Pessoas Físicas sob o n' 033.544 415-69 e portadora

ô Rê- n" tt.sto.ozo-zo sêpEÀ, Residente e Domiciliada na Praça da Liberdade, s/N' Casa'

Distrito Cisterna, Souto Soaãs-Éà, CÉp, 46.990-000. Constitui obieto do presente, a locaÇão do

imóvet para funcionamento ;;;i"-d; Colégio Estadual de Souto Soares, situado na Praça Bom

Jesus, S/N, no Distrito a" Ci"t"Ãá, Sorto Soarés-Bahia, este imóvel medindo aproximadamente 88m2

i},â;i;; ãitã ,átio. qrad12];i, ;;úsio por 03 satas e 01 banheiro, de interêsse da secretaria

iürni"ip.l Oe eOucaçao, A".tã-ívi*iliiio. No valor global de RS 8.400,00 (oito mil e quatrocentos

reais).

Zaira
Sêc



Ít,IINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazênda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DfuIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: KEILA MAGGY SOUZA ALVES
CPF:033.5t14.4í569

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

rêsponsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que

não constam pendências êm seu nome, relativas a créditos tributários administÍados pêla Secretaria

da Recêita Federal do Brasil (RFB) e a inscíiçÕes em Dívida Ativa da união (DAU) junto à
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se reÍere à situaçáo do sujeito passivo no âmbilo da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do gaágaÍo único do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de iulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autênticidade na lnternet, nos

endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http://www. pgÍn.gov.bÊ.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaía Conlunta RFB/PGFN no 1.751, de211Ol2O14.

Emitida às 09:1 1 :,14 do dia 0410112023 <hora e data de BrasÍlia>'

Vâlida até 0310712023.
Código dê controle da certidão: 9855.938E'843D.DE09
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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?CDER Ji;]ICIÀ.RIO
J-STIÇÀ IO TRÀBÀ.LHC

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIJHISTÀS

Nome: KEILA MAGGY SOUZA ALVES

CPF: 033 .544.415-69
certidão a" t 457946]-3 /2Q22
Expedição: a9/12/2022, às 09:02 :34
validade: a7/06/2023 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

certifica-se que KEIÍJÀ riíÀGGY SOUZÀ ÀLtrBS ' inscrito(a) no cPF sob o n"
033.544.415-69, NÃo CoNsTÀ como inadimplente no Banco Nacional de

Devedores Trabalhist.as.
certsidão eÍnitida com basê nos arts . 642-A e 883-A da ConsolidaÇão
das Leis do Trabalho, acrescentados pêIas Leis ns.o L2.440/20L7 e

13.467 /2OL7, e no AEo O1-/2O22 da CG,JT, de 21 de janeiro de 2022'
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
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

Intsernet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida graEuilamente -

rNFOR!íÀçÃO r!,ÍPORTÀI{TE

Do Banco Nacional d.e Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naEurais e jurídicas
j-nadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabefecidas em sentenÇa condenatória traositada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos deEerminados em 1ei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabal-ho, comissão de conciliação Prévj-a ou demais titulos çJue, por
disposição J-egal-, contiver força executiva'



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DÂ FAZENDA

Emissão: 191 1212022 09:21

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências dê responsabilidade da pes§oa física ou iurÍdica acima

identificada, relativas aos tributos administrados poÍ êsta Secretaria'

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida

Ativa, de competência da procuraJorià eerat Oo estaOo, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente'

Certidão N': 20227 107 11'l

Emitida êm ],gl1U2O2Z, conforme Porlaria no 918/99, sendo válida por 60 dia§, contados a partir da data de sua

emrssao

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os eÍeitos dos arts. í13 ê 1í4 da Lei 3,956 de 11 de dezembro de 198í - Código
Tributário do Estado da Bahia)

AAUTENTICIDADEDESTEDocUMENToPoDEsERcoIÚPRovADANASINSPEToRIAS' ' - '- 
rÉeHoÁnlAs ou vlA INTERNET, No ENDEREço http://www'sêíaz'ba'gov'br

Válida com a apresentaçáo coniunta do cartão originalde inscriÉo no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federaldo Ministério da Fazenda'

NOME

KEILA MAGGY SOUZA ALVES

CPF

033.5114.4rtr9

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Página I de l RelCertidaoNegativa.rP!



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão passada êm cumprimênlo ao despacho do (a)

Sí (a) Diretor (a) da DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,

dalada em 2011?J2022, sob processo de no e certidáo

sob n' 1'18612022.

CertiÍco que o contribuinte inscrito neste município sob no 1000000455' consta arrolado em nome de (a) :

Contribuinte: KEILA MAGGY SOUZA ALVES

GPF/C.N.P.J: 033.544 41 5-69-

Endereço:DTCISTERNANA.S/NBAIRRozoNARURALcEP46990000CoMPLEMENToLoTEQUADRA

EmÍirmezadequeeu,oDlRLElAPRlGloDESoUzARG16l.2S0404T,passeiesta,aqualvaiassinadae
conferida por mim, 

"n""rr"o" ".r1";ã;ó; 
("ta(") Diretor (a) desta Divisáo após lançamento dos pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

SOUTO SOARES
CNPJ: 13.922.554/0001-98

BA
Telefone: (75) 33392128

em nosso cadastro.

SOUTO SOARES - BA,2ONA2O22

Validade da Certidáo de 90 ( ) dias a contar da data dê sua emissão'

Fu a)

Idertificador Web: 26635'1186'20221220'N'55'1000000455

htlp: //xís. soutosoales.ba ' gov 'br/

iltffifllllilllll



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, no 08, Prédio, CentÍo, Souto Soare§ - Bahia, CEP 46.990-000
cNPJ í 3.922.5541000í -98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

LAUDo rÉcNrco PARA LocAÇÃo oe tnovÉu

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três (0210112023), a comissão de avaliaÉo de

imóveis, vistoriou o imóvel da Senhora KEILA MAGGY SOUZA ALVES, situado na Praça Bom Jesus, s/n,

Distrito de Cisterna, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo 96rn' (noventa e seis metros quadrados),

composto por 03 salas e 02 banheiros, para funcionamento de anexo do Colégio Estadual de Souto Soares,

conforme interesse a SecretaÍia Municipal de Educâçáo deste MunicÍpio.

Com base na Lei de Licitaçôes, mais precisamente no arl.24 inc. X da refeída norma, a administraçáo

pública possui a discricionariedade de buscar para locaçáo um imóvel que se mostre conveniente e que

atenda a todas as finalidedes do setor que necessita do imÓvel. Não bastante a isso é dever da

administraÇáo pautar-se nos princípios que regem a administraçáo públice, principelmente os da

conveniênóia, oportunidade, economicidade e legâlidade. A administraÉo pública vem, por mêio de

avaliaÉo realizada por esta comissão instituída pelo D ecÍeto n" 22412022, descrever com extrema precisão'

as coúiçóes do imóvel a ser locado, epresentando-se perfeitamente ajustado as necessidades e demandas

da Secretaria Municipal de Educaçáo.

Foram levadas em consideraÉo a localizaçáo do imÓvel, o acesso ao público, a apresentaçáo do espaço

físico necessário, bem como boas condiÇÕes de uso. (As paredes, encontra-se inteiramente pintadas, com

pintura não nova. As instalações elétricas, com tomadas, intenuptores e lâmpadas devidamente instalados,

iuncionando regularmente. Às instalaçÕes hidráulicas, com banheiros em regular funcionamento. As portas,

apresentam pinluras não nova, porém em bom estado de conservaçáo. o piso é constituldo em lajotas de

cerâmicas na qual encontra-Se em regular estado e Com todas as peças inteiramente conservadOs, no qual'

é possÍvel notar pequenas marcas dãcorrentes do desgaste natural de uso. Foi levado em consideraÉo

boa ventilaÉo e iluminaÉo) principalmente o valor proposto do aluguêl de R$ 700,00 (setecentos reâis)

mensal, o que condicionam a escolha. o imÓvel alugado atende as exigências propostas pela

AdministraÉo.

Nesse sentido, bem se iustilica o aluguel orâ pleiteado pela administraçáo pÚblica, visto as condiÉes da

avaliaÉo realizadas pela Comissáo designada para o propÓsito

É o relatório.

Souto Soares, 02 de Janeiro de 2023.

Comissão instituída pelo Decreto/GP N" 22412022

coMrssÃo:
Iü..,*,] [t'{)

Daniel M{reíra Damasceno
Presidênte

odi Aprí iod Souza Carlos Al rto Medeiros
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R EUTACIO VIEIRA VIANA 5/N - Bahia CEP - 46990-000

CNPJ 13.922.5s4l00o1-98 - Telefax: (7513*92rSO / 2128

RErATÓRro ForocRÁFlco- LAUDo rÉcNlco PARA tocAÇÃo DE lMóvEt

pRÂçA BOM JESUS, S/N, DISTRITO DE CISTERNÂ, SOUTO SOAREIBA. (ANEXO DO COLÉGlO

ESTAOUAL).

FOTO 1: Fachada prinçipal do Anexo do Colégio Estadual'

I

FoTO 2: Sala dê aula 1.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990{00

CNil 8.g22.5s410001-98 - Telefax: lTsl 33392L5o / 2728

FOTO 3: Benheiro 1.

FOTO 4: Sala de aula 2.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R EUTACIO VIEIRAVIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000

CN? ) L3.922.5s4/0001-98 - Telefax: l7s\ 33392150 / 2128

FOTO 5: Banheiro 2.

FOÍO 6: sala de aula 3.
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