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DECRETO N° 006/2018, de 05 de Janeiro de 2018. 
 
 

“Dispõe sobre a Nomeação da Comissão 
para pesquisa, identificação e avaliação de 
imóveis, para fins de locação e dá outras 
providencias”. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
constitucionais e, 
 
 
CONSIDERANDO que o espaço do Paço Municipal é insuficiente para instalação das diversas 
secretarias, departamentos e setores; 
 
CONSIDERANDO que os imóveis pertencentes à administração municipal já se encontram ocupados, 
sendo utilizados para a atividade precípua do Município, portanto, insatisfatórios para atender toda a 
demanda;  
 
CONSIDERANDO a necessidade da locação de imóveis para instalação de secretarias, departamentos, 
setores e demais órgãos necessários ao funcionamento da máquina administrativa da Prefeitura 
Municipal; 
 
CONSIDERANDO que o município necessita de locar imóveis para atender necessidades diversas, 
dentre estas, espaços de suporte administrativo, alojamento, acomodações e/ou, que visam atender a 
demanda momentânea do município; 
 
CONSIDERANDO que a avaliação prévia é instrumento essencial e necessário para os demais atos 
contratuais, inclusive por dispensa, nos termos do inciso X, Art. 24 da Lei 8.666/93; 
   
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Instituir comissão com a finalidade de pesquisar, identificar e avaliar imóveis, para atender as 
necessidades de instalação das secretarias, departamentos, setores e demais órgãos da prefeitura, bem 
como, atender demandas conforme as solicitações dos ordenadores de despesas. 
 
§1º - Os ordenadores de despesas, dentro de suas atribuições, deverão solicitar a comissão para que proceda 
a identificação e avaliação de imóveis para a locação que atenda os requisitos desejados, mencionando, na 
solicitação, os parâmetros e necessidades;  
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§2º - A comissão deverá pesquisar, identificar e proceder a avaliação de imóveis, devendo trazer á termo, no 
relatório de avaliação, as considerações da escolha para fins de tomada de decisão e locação;  
 
Art. 2º -  A comissão além de apontar o imóvel deverá descrever em ata ou instrumento de avaliação as 
caracteristicas, bem como fazer constar a avaliação do preço médio de locação, dados do proprietário e 
demais informações que possibilite indentificar e reconhcer o imóvel e o proprietário; 
 
Art. 3º -  Em suas atribuições, além de sigilo e comportamento ético que deve ter o servidor público, a 
comissão deverá, ao máximo, evitar quaisquer especulações ou criar espectativas, haja vista, dentre os 
imóveis apontados, poderá haver ou não a contratação, além da faculdade de escolha;  
 
Art. 4º - A comissão será composta pelos servidores públicos: 
   

Nilton Quinteiro da Silva   – Presidente 
Gilmar Luiz de Farias   – Membro 
Ellayne Castro de Oliveira   – Membro 

 
Art. 5º - A referida comissão deverá apresentar relatórios dentro do prazo de 10(dez) dias, contados da data 
de solicitação do ordenador da despesa, para fins de instrução contratual.  
 
 
 
Gabinete do Prefeito, em 05 de Janeiro 2018. 
               
 
 
 
 
 
 

                                         Fábio Miranda de Oliveira 
              Prefeito Municipal 
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