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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Soure 05 de Janeiro de 2022 

 

 

SOLICITANTE: CPL-Comissão Permanente de Licitação 
 
LOCAL DA VISITA: 10 Rua entre Trav. 05 e 06, Bairro da Matinha, 

 
USO ATUAL DO IMÓVEL: Retenção de animais de grande porte. 
 

LOCADOR (A): Maria Lúcia Palheta Silva 
 
VALOR DE LOCAÇÃO: R$ 700,00 

 
DATA DA VISITA: 01 de Janeiro de 2022. 
 

OBJETIVO: 

 

O objetivo da visita constitui em verificar a área disponível para o abrigo de animais 

e avaliar o valor do aluguel proposto em contrato comparando ao valor de mercado, de 

acordo com o valor médio cobrado na região e a realidade financeira do município. 

Assim como propor melhorias de infra-estrutura para os devidos fins de retenção de 

animais e viabilizar a possível renovação de contrato.. 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO TERRENO: 

 

- Dimensões do terreno: 67 m (frontal) e 93m (longitudinal), totalizando 6.231 m²; 

Terreno descampado, com a presença de 1 imóvel que não está nos termos 

contratação; 

-Estrutura de apoio em madeira; 

- Fornecimento de energia e abastecimento de água formal. 

CARACTERIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS DO TERRENO 

 

-Foi encontrado somente um ponto de água para abastecer o bebedouro dos animais, 

assim como somente um ponto de energia no abrigo provisória O abrigo existente no 

terreno não é adequado para animais de grande porte que, dependendo do tempo de 
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retenção de cada animal, poderá levar o mesmo à perda de peso ou outros danos 

causados pela exposição às intempéries climáticas; 

           No mais podemos identificar que o mesmo está em condições de continuar sendo 

utilizado para retenção de animais de grande porte e o valos da locação estipulado em 

contrato está em conformidade com o valor de aluguel cobrado na região. 


