
ESTADO DO PAú
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

SECRETARIA IÚUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PraÇa Barão do Rio Branco, n" SN, Centro, Obidos/PA - CEP: ô8250-000

e-mail: assistênciasocialobidos@yahoo.com. br

OBJETO

Locação de lmóvel, localizado na Travessa Quatro, n" 217, Íazendo esquina com a
Rua D, Bairro Perpetuo Socorro, Óbidos/Pará - CEP 68.250-000 (Zona Urbana), para
funcionamento do Núcleo de Convivência vinculado ao Centro de Referência de Assistência
Social - CRAS I (Santa Terezinha).

DADOS DA SOLICITANTE E CONTRATANTE

O Município de Óbidos/PA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no

CNPJ sob o nol5.464.605/0001-53, sediada à praça baráo do rio branco no - Centro, Óbidos/PA -

CEP: 68.250-000, neste ato representado pela ordenadora a Sra. Aldanete dos Santos Farias Viana,

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Decreto Municipal no 020, de 04 de

janeiro de 2021, portadora da CaÍteira de ldentidade no.2045432 - PC/PA e CPF no 003.590.397-

07, residente e domiciliada na Travessa Paulo Matos, s/n, Bairro Santa Terezinha, Óbidos/PA, CEP:

68.250-000, Tel.: (93) 99'134-3096 e E-mail: assistenciasocialobidos@yahoo.com.br.

DADOS DO TMOVEL A SER ALUGAçÃO
lmóvel localizado na Travessa Quatro, n" 217 , Íazendo esquina com a Rua D, Bairro

Perpetuo Socorro, Óbidos/Pará - CEP 68.250-000 (Zona Urbana), medindo 362 m2, A via
é contemplada com imóveis residenciais e Comerciais, conforme laudo de avaliaÉo
locatícia

DADOS DO PROPRIETÁNIO OO IMOVEL

Sr. WALLACE CLEBER SOUSA DA SILVA, portado da Carteira de ldentidade n'
1755042 - 3'VIA PC/PA e CPF n" 311.678.882-00, residente e dorniciliado na Avenida
Prefeito Nelson Souza, 824, Nossa Senhora de Fátima, Óbidos/ PA - CEP 68.250-000,
Telefone n" (93) 99129-9294, E-mail: wksilvaesousa@vahoo.com

JUSTIFICATIVAS

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES atendê diariamente

através dos serviços ctisponibilizados a popula@o pessoas em situãção de vulneíabilidade

Social.

O Centro de ReÍerência de Assistência Social (CRAS) por exemplo, é um

equipamênto público no qual sáo oÍerecidos seÍviços, programas ê benefíciÕs com o

objetivo de prevenir situações de risco e de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
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O Sistema Unico de Assistência Social (SUAS) está organizado por meio de uma

rede de proteção social, que pode ser básica ou especial. As unidades que ofertam serviços

e programas desse sistema descentralizado e participativo são chamados de CRAS e

CREAS (Centro de Referência Êspeciatizado de Àssistêncía Social).

O CRAS, constitui-sê cômo uma referência para â côÍnunidâdê, um êspaÇô dê

convivência e a porta de entrada para os serviços da Assistência Social no SUAS, o objetivo

principal do CRAS é desenvolver as potencialidades, o protagonismo e a autonomia dos

indivíduos.

A palavra-chave que define o centro de referência é a prevenção, pois é nesse

equipamento que a população que se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, mas

ainda Gom vínculos familiares preservados, é atendida.

O que é oferecido no CRAS é diferente do que é ofertado aos usuários atendidos

pela proteçáo social especial no CREAS, no qual os indivíduos se êncontram em uma

situaÉo de risco pêssoâl ou soôíel, em que sêus dirêitos Íoram violados ou arnêaçâdoB.

Os serviços ofertados no CRAS sâo divididos da seguinte forma:

Serviço de Protoção e Atendimento lntegral à Família (PAIF)

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)

Serviço de proteção social básica no domicÍlio para pessoas com deÍiciência e idosos

O volume maior dos serviços prestados está concentrado no PAIF, que consiste em

atender a famÍlia, acolher e entender qual o sêu contexto, elencando vulnerabilidades e

traçando estratégias para suas superaçóes.

Vale destacar que o trabalho da equipe do CRAS não se restringe apenas ao seu

espaço físico. Encontros podem ser organizados com a comunidade em outros

equipamentos públicos para debater assuntos como, moradia, drogas e violaçâo de direitos.

âúém disso, êxistem as vieitas efetuadae pslae assistentes socieis aos domicílioe das

fam ílias.
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Cada um dos equipamentos públicos citados acima possuem suas especiÍicidades.
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O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, a m

de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o
sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e
aÍirmação de dirêitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos
em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de
acordo com a idade dos usuários.

DO NECESSIDADE DE ALUGAR

Considerando que em nosso município não possui de prédios públicos suÍicientes

para alocarmos nossas unidades de atendimentos vinculadas ao Centro de Referência de

Assistência Social (CRAS l);

Considerando que o Centro de ReÍerência de Assistência Social - CRAS I (Santa

Terezinha), não comporta espaço suficiente para a realizaçâo das atividades desenvolvidas

pelo Núcleo de Convivência;

Considerando ainda que esta locação é de suma importância para as atividades

desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) vinculada

ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS - l). Com tudo, acrescentamos ainda

que essa contrataçáo é prioritária e imprescindível.

DA ESCOLHA DO BAIRRO

O municÍpio de Óbidos possui atualmente 09 (nove) bairros, sendo eles: Alegria,

Bela Vista, Centro, Cidade Nova, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes,

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Terezinha e São Francisco, e 127 (cento vinte

e sete) comunidades rurais distribuídas na Zona de Yárzea e Terra Firme. O bairro Nossa

Senhora do PertÉtuo Socorro está localizado na periferia do município, e está entrs os três

bairros com maiores índice de vulnerabilidade social, sendo eles: Bela Vista, Senhora do

Perpétuo Socorro e São Francisco.

DA ESCOLHA DO IMOVEL

O imóvel encontra-se localizado dentro do ponto estratégico da Assistência Social
para atendimento dos usuários, uma vez que é possível dentro de um raio de menos de
8OO metros ter acesso em quatro bairros do município de Obidos, entre ele, o bairro São
Francisco, com já informado acima, está entre os três bairros com maior índice de
vulnerabilidade social, conforme imagem a seguir:
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E possÍvel se dêslocar do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS l),
localizado no Baírro Santa Terezinha ao prédio a ser alugado para servir de Núcleo de
Convivência Vinculado ao referido CRAS, localizado no bairro Perpétuo Socorro, no tempo
de médio de I minutos a pé e de 3 minutos de veículo, facilitando e agilizando o apoio
logístico, uma vez que a distáncia entre esses dois pontos em linha reta é de
aproximadamente 582 metros e com o caminho de aproximado de 700 metros, conÍorme
imagem a seguir:
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DO VALOR E RECURSO ORÇAMENTÁRIO )

Por ser um imóvel localizado no baino de periférico, é muito escasso encontrar
imóveis com as mínimas condições para o funcionamento dos serviços que serão ofertados
naquela região pelo Centro de Reterência de Assistência Social (CRAS).

O valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) ofertado pelo proprietário do imóvel
encontra-se dentro do valor médio calculado pelo engenheiro do Município, conforme os
itens 7 e 10 do Laudo de Avaliação Locatícia em anexo.

Sendo o valor mensal de R$ 3.Q00,00 (três mil reais), será orçado pars um período

dê í2 mesês, o valor total de R$ 36.000,00 (trinta ê seis mil reais), o qual será depositado
via transferência eletrônica para conta do Proprietário.

As despesas decorrentes da futura contratação correrão à conta das dotações
orçamentárias a seguir:

2727 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.122.0008.2.053 - Manutenção das Ativid. do Fundo Munrc. de Assistência Social.

3.3.90.36,00 Outros serv. de terceiros pessoa física

08 244 0006 2.063 Mânutenção do Bloco da Proteção Social Básica - PSB

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

OS FISCAIS

A fiscalização do Contrato da pretensa contração será realizada pelos servidores

abaixo discriminados, conforme Portaria no. O14l2022lNAF, de 02 de maio de 2022, quais

sejam:

Sr. lgor Ewerton Vasconcelos Pinto, portador do CPF no 039.155.662-25 e RG no

7819231 PC/PA expedido em 1011212013, servidor público comissionado, nomeado pelo

Decreto de Nomeaçáo no 03112021 , ocupante do cargo de Chefe de Divisâo de Assistência

e Promoçáo Social, escolaridade Ensino Superior lncompleto, residente na Travessa Duque

de Caxias, no 40, Cidade Nova, Cidade Óbidos/PA

Sra. Waldeni dos Santos Amorim, portadora do CPF no 630.291.972-04 e RG no

13565427 PC/AM, servidora publica, nomeada pelo Decreto no 514120A2, ocupânte do

cargo Agente Administrativo, escolaridade Ensino Superior, residente na Avenida Beira Rio,

s/no, Agrovila Arapucu, Cidade Óbidos/PA, Fone (93) 99192 e e-mail:

waldeni.san@gmail. com.
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Fontes. c.

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/palobidos/historico> Acesso em 02 de maio de 2022.

lnstituto Brasileiro de Geografa e Estatísticâ - IBGE <https:/Àmarw.ibge.gov.br/cidades-e-

estados/pa/obidos.html>. Acesso em 02 de maio de 2022.

ALDANETE FARIAS VIANA

" 02012021

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
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