GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE-RO
CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2013
EDITAL DE PROCURA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PESSOA FISICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
A Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste/RO, através da Secretaria Municipal de Assistência Social
– SEMAS, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no Artigo 24 Inc. X e 57, Inciso II da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, torna público o presente Edital de Chamamento Público N.º006/2013, de
procura de imóvel para locação, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social
-CRAS de Espigão do Oeste a fim do atendimento às famílias e idosos.
REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS DO IMÓVEL
DO OBJETO:
O objeto deste Edital é a locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Espigão do Oeste, com as seguintes.
características mínimas:
- Imóvel em alvenaria com no mínimo 06 (seis) cômodos, sendo dividido na seguinte maneira: 01(uma)
Sala para Recepção com espaço destinado à espera, encaminhamento e, em especial, ao acolhimento
e atendimento inicial de famílias e indivíduos; 01 (uma) Sala de Atendimento particularizado de
famílias e indivíduos; 01 (uma) Sala de uso coletivo, o espaço deve permitir múltiplo e otimizado,
destinado à realização de atividades coletivas, com prioridades para realização de atividades com
grupos de famílias; 01 (uma) Sala administrativa, o espaço será destinado às atividades
administrativas, tais como o registro de informações, produção de dados, arquivo de documentos e
alimentação de sistemas de informação; 01 (uma) Copa com espaço destinado para preparo de
lanches oferecidos aos usuários e para uso da equipe de referência do CRAS, 01 (um) Conjunto de
banheiro no mínimo.
- O imóvel deverá estar em boas condições, forro nas áreas internas e externas, murada, 01 (um) portão no
mínimo, pintura interna e externa em boas condições, estando provida de iluminação pública, captação de
água e coleta de lixo.
CRITÉRIO DE LOCAÇÃO
- Localizado no bairro Centro, a indicação do referido bairro se dá em virtude de ser uma localidade de fácil
acesso de toda população inclusive da Zona Rural.
VIGÊNCIA DO CONTRATO
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
renovado nas hipóteses previstas em Lei.
As despesas decorrentes do referido objeto tais como: água, energia elétrica e telefone ocorrerão por
conta da contratada.
O contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou por acordo entre as partes,
nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78, seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93.
DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente mediante
apresentação do recibo.
VALIDADE DA PROPOSTA:
A validade da proposta de preços deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data para
a entrega da mesma, determinada neste edital.

DOCUMENTAÇÃO DE PESSOA FISICA:
Para avaliação das propostas, é necessário apresentar os seguintes documentos:
a) Certidão da Dívida Ativa Municipal;
b) Cédula de identidade (RG);
c) Cadastro Pessoa Física (CPF)
e) Documentos que comprovem a propriedade; Contrato de Compra e Venda ou Escritura
pública etc.
g) Comprovante de endereço.
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS
As propostas e documentações deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS, na sala da Execução Orçamentária - Rua Acre, nº. 2841, Vista Alegre, Espigão do Oeste, a partir do
dia 03 a 09 de janeiro de 2014 no horário das 07h00 às 13h00 de segunda a sexta feira, e o resultado será
comunicado posteriormente aos interessados.
DA AVALIAÇÃO DE PREÇO:
Será necessária a avaliação de imobiliária local do Imóvel a ser locado, para comprovação de que os
preços propostos estão dentro do valor de mercado.
DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:
Será necessária a avaliação do imóvel por uma comissão estabelecida pela SEMAS através de
DECRETO, atestando se o imóvel atende as necessidades para o fim a que se destina, conforme justificativa
acima.
ELEIÇÃO DO IMÓVEL
O presente Edital não implica em obrigatoriedade de locação do imóvel ou de aceite pela comissão
composta por servidores nomeados pelo Gestor do Município, de quaisquer das propostas apresentadas, nem
tampouco da de menor valor estimativo, reservando-se o direito de optar pelo imóvel que melhor atendam as
necessidades da Secretaria.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado desta procura de Imóveis serão publicados no site da Prefeitura Municipal de Espigão do
Oeste http://www.prefeituraespigao.com.br e, oportunamente, será convocado o seu proprietário/procurador,
para a formalização do contrato, na forma da Lei.
CONTRATO
O contrato de locação do imóvel escolhido, atendidos os requisitos estabelecidos neste edital e
previstos na legislação aplicável, será celebrado inicialmente com a Prefeitura Municipal do Espigão do Oeste
por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.
INFORMAÇÕES
Mais informações poderá ser obtido e 0XX(69)3912-8024, no horário das 07h00 as 13h00, de segunda
a sexta feira.

Espigão do Oeste/RO, 19 de dezembro de 2013.

Célio Renato da Silveira
Perfeito Municipal

