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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MARITUBA
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CoNTRATO N" 009/20I7-PMM-SEMADS
DE LOCAçÃO DE MÓVEL, QUE ENTRE SI,

CELEBMM A SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL - SEMAS E O SR. ÂNTÔNIO CESÁR

PEREIRÁ MAGALHAES, COMO MELHOR

ABAIXO SE DECI,/IRA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCTA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE

MARITUBA/PA, devidamente inscrita no CNPÍ/MF sob o nq. 08.532.310/0001-69, sediada

na Rua Antônio Bezei-ra [alcão, ui 518, BairÍo CentÍo, MaritLrbâ [srado do Pará, CEPI

67.200 000, doravante clenominada LOCATARIA, ncstc àto rppresentrda pela

SJlCRE'fÁÍtIA I\,{IJNICIPAL DE ASSlSTÊNCIA E DESENVOLVI]\4ENTO SOCIAL, STA, MiChCIE

Begot Oliveira Bíscaro, brasileira, casâda, inscritâ no RC n!2954864 - SSP/PA e CPF ro
617.U02.782-68, residente e dorniciLada na Rodoviâ BR 316, ](m 15, Coniunto Residenciâ1

Parque Verde, n! 01 E, Pârque Verde, CEP: 67200-000, Ma tuba/P^, e do outro lado, o

Sr. Antônio Cesar Pereirâ Mâgalhaes, brasileiro, solteiro, inscrito no RG n! 3195469 -
SSP/PA e CPF n! 177.115.682-15, residente e domiciliado na'Í'ravessa Râimundo Barbose

Siintanâ nq 74, Bâirro Centro, Mâritubâ/PA, CEI]: 67105-700,.loravânte deDominâdo

LOCADOR, tendo em vista o que consta no Pr'ocesso Adminisüarivo n! 0:10417 0i PMltÍ -

SEMADS e o Termo de Dispcnsa de Licilação no 050417 01 PMM - SIMADS, conr

Íundamento no artrgo 24, incjso X, dn l-ei n" 8.666, de 1993, e na Lei n'8.215, dc 1991,

bem co,no denlais legislaçôes coarêlâtas, resolvem ceiebrar o presente instrumento,

mediante âs cláusulas e âs condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA , DO OBJETO CONTRÁTUAL,

1.1.0 contrâto tem como objeto a LocâÇão não residencial um Imóvcl locelizâdo:i Rua

Antônio Bezerra Falcão, n! Bgtl, no Bairro do Mi zal, CEP 67.200-000 - Munrcipio de
N'Íaritubâ/PA, o quâl carecterizâ-se por ser uma casa, eslilo resiclencial com 01 [umJ pátio,
01 [uma] garâgem para vários ca.ros,03 [três) quarlos, sendo 01 (uma] suitc,01 [unr)
nlanheiro social, 01 [uma) s:rlã d(] estâr, 01 [umal sala de jaDtar, 01 Gma) cozinhâ, 01

[uma) área de serviço e 01 [um] jardim de inverno, cuja finalidade de utlizaçiu sc..i
âbrigar as instâiações da Unidade de Âcolhimento Instilucional dâ Sccletalia Municipal de

^ssistênci. 
e Desenvolvünnlo Socral de Marituba/PA, conlôrme doclrmentos acostados aos

âLl tl)S.

W

W
Endereço: Rua Bezerra Falcão, 518 - Bairro Centro - Marituba,PA. CEP: 67.200-000.

Forc: (91) 3256-1748.
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CLÁUSULÁ SEGUNDA - DA TUNDAMENTAçÃo LEGAL.
2.1. O presente contrato foi firmâdo mediânte dispensa de licitâção, fundamentada no
aÍtigo 24, inciso & da Lei n'8.666, de 1993, que autoriza na hipótese de "compre ou
locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas dâ Administração,
cujas necessidades de instaiação e locâlização condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compaüvel com o valor de mercâdo, segundo avaliação prévia", bem como nos
documentos constantes do Processo Administrativo nq 030417-01- PMM - SEMADS, além
de submeter-se aos preceitos de direito público, âplicando-se lhes, supletivamente, os
princípios da teo â gerâl dos contratos e as disposições de direito privado.

2.2. Alóm do dispositivo mencionado ao norte, este Instrumento Pâctual encontra guarida
nos princípios da Administração Pública, sobretudo, da Supremacia do lnteresse Público e
da Legalidade Objetiva.

CLÁUSULA TERCEIRÁ - Dos ENCARGoS, oBRIGAçoEs E RESPoNSABILIDADES Do
LOCADOR.

3.1- 0 LOCADOR obriga-se a:

3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso pâra os fins a que se destina, e em
estrita observância das especificações de sua pÍoposta;

3.1.2. Garantir, durante o tempo dâ locação, o uso pacífico do imóvel;

3.1.3. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

3.1.4. Responder pelos vicios ou dêfeitos ânteriores à locação;
3.1.5. Auxiliar â LOCATÁRIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da
realização da vistoria;
3.1.6. Fornecer â LOCATÁRIA recibo discriminando âs importâncias pagês, vedada a
quitação genérica;
3.1.7. Pâgar os impostos (especiâlmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTUJ ê

taxas, inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, incidentes
sobre o imóvel;
3.1.8. Entregaf em pe eito estado de funcionamento, o sistema hidráulico e a rede
êlétricâ;
3.1.9. Manter, durante a ügência do contrato, todas as condições de hâbilitação e
qualificâção exigidas no processo de dispensa de licitação;
3.1.10. Pagar o prêmio de seguro complemêntar contra fogo;

3.1.11. Providenciar a atualizaçâo do Auto de Vistoúa do Corpo de Bombeiros e o
pagamento do prêmio de seguro complementâÍ conka fogo, caso ocorra um sinistro dessa
naturezaj
3.1.12. Informâr â LOCATÁRIA quaisquer alteraÇões nâ titularidade do imóvel, inclusive
com a apresentâção da documentação correspondente.

3.1.13. Cumprir rigorosamente todas as condições contidas neste instrumênto;

EMereço: Rua Bezerra Falcão, 518 - Baino Cenaro Ma.ituba,/PA. CEP; 67.200-000.
Fone: (91) 3256-l748.
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3.1.14. Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade na execução

do presente instrumento e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

3.1.15. Responsabilizar-se pelos encârgos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e

comerciais, resultantes da execução deste contrâto,

3.2. Cumpre ao LOCADOR diligenciar toda e qualquer pendência no que tange a este
contrato, diretamente com a SecretaÍia Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
. SEMADS,

CLÁUSULA QUARTA . DAs RESPoNSÁBILIDADES DÂ LoCÁTÁRIA

4.1. A LOCATÁRIA obriga,se a:

4.1.1. Proporcionar ao LOCADOR todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigaçôes decorÍentes do Termo contratual, consoante estebelece a Lei no 8.666/93 e

suas âlterações;

4.1.2. Fiscâlizar e acompanhar â execução do obieto conkatual;

4.1.3. Comunicar âos LOCADORES toda e qualquer ocorrência relacionadâ com â execuçào
do obieto contrâtual, diligenciando nos casos que exi8em providências corretivas;

4.1,4. Promover os pagamentos nas condições e prazos estipulados;

4.1.5. Ao pagamento da energiâ elétrica e conta de água pertinênte ao imóvel em telâ,
obieto deste contrato, inclusive a transferência de responsabilidade pelo pagamento junto
a Rede Celpa ea Cosanpa.

4.1.6. Fica avençado que é dâ responsabilidâde da LocATÁRlA toda e quaisquer obrâ e

benfeitoria necessáriâ ou útil para a execução da Í'inalidade pública a ser atendida pela
presente locação, com anuência prévia dos Locadores, podendo o valor das benfeitoriâs
realizadas serem abâtidas dos aluguéis a serem pagos;

4.1.6.1. Findo o prazo da locação, o imóvel sêrá dêvolüdo ao Locâdor nas condições em

que foi recebido pela Locatiiria, tais como pintura e limpeza, sâlvo os desgastes naturais
provenientes do uso normal e aqueles decorrentes de caso fortuito ou força maior, assim

como, toda e qualquer benfeitoria útil rêmovível realizada pela LOCATÁRIA e não

indenizada, poderá ser levantada, às suas expensas, desde quê suâ retirada não acarrete
danos ao imóvel.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. o pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 10.q dia útil do mês

subsequente ao vencido, desde qüe o recibo locatício, tenha sido epresentâdo pelo
LOCADOR com antecedência mínima de 05(CINCOI diâs úteis.
5.1.1. Caso a antecedência mínima nâo seia observada" o pagamento será efetuado no

Endereço: Rua Bez€rra Falcão,518 - Bairro Centro Marituba/PA. CEP: 67-200-000.
Fone:(91)125ó-1748.
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prazo de até 30 (ÍintâJ dias da data da apresentação do recibo locaúcio.
5.2. O Locador deverá apresentâr o comprovante de quitação do IPTU do imóvei,
sempre referente ao ano de exercício da vigência do contrato.
5.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidoa competente, do
recibo apresentâdo pêlo L0CADOR.
5.4. Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos
pertinentes à locâção, ou, ainda, circurEtânciâ que impeçâ a liquidação dâ despesa, o
pagâmento 6cará pendente até que o LOCADOR proüdencie as medidas sâneadorâs. Nesta
hipótesê, o prazo para pagamento iniciar-se-á após â comprovação da regularização da
siLuação, nào acaÍretando qualquer ônus pdra a LOCATÁRIA.
5.5. 0 pagamento será efetuado, mediante depósito ou transferência em conta
corrente, informada pelo locador, através do Banco do Brasil, Agência na 4132-7, Conta
Corrente: 11.783-8.
5.6. Será considêrado como data do pagâmênto, o dia em que constâr como realizada a
transação bancária de pagamento.
5.7. A L0CATÁRIA não se responsabilizàrá por quâlquer despesa que venha â ser
efetuada pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de
Contrato.
5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, ficà convencionado que a tâxa de compensaçào
financeira deüda pela LOCATÁRIA, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da pârcelâ, é câlculadã mêdiante a aplicação da seguinte fórrhula:

EM=lxNxVP,sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data preüsta para o pagamento e a do efetivo pagamentoj

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

r = (rx) r = (6/1001

365

CLÁUSULA SEXTA - DA !'IGÊNCIA

6.1. A ügência deste instrumento contratual será de 12 (doseJ meses, a partir da data de

essinatuaa do Conuato, podêndo ser prorrogado, dê comum acordo entre as partes, nos

termos do inciso ll, artigo 57, da Lei ne.8.666/93 e alterações.

Parágrafo único. Vale ressaltar que até o término deste contrâto, qualquer alterâção

deverá ser processada mediante a celebração de termo aditivo, considerando modificações

na destinação ou uülização do imóvel, vedada â alteração do objeto.

Endereço: Rua Bêzerm Falcão, 518 - Bairro Centro MaritubrPA. CEP:67.200-000.
FoDe: (91) 3256-1748.

I = 0,00016438

Tx = Percentuâl da taxa anuâl = 6010.
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cLÁUsULÁ SÉTIMA. DA REscIsÃo,

7.1, Constituem motivos à rescisão contratllal os constantes dos Ari.77,78 e 79 da lei n"
8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelâ LOCATÁRIÁ, com antecedência
mínime de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CúUSULA oITAvA - DÁs PENALIDADES.

8.1. Além do dever de ressarcir a LOCÁTÁRIA por eventuais perdas e danos causados pelo
LOCADOR, por descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento,
poderão ser-lhe impostas, sem prejuízo dâs sanções elencadas nos artigos 81 a 88 da Lei

ne 8.666/93, na Lei n" 8.245, de 1991 e dá responsabilidade civil e criminal, garantida â

préviâ defesa, âs seguintes penalidades:

| - Advertência, a ser aplicada sempre por escrito;

Il - Multa;

lll - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Ma tuba, pelo
prazo de até dois anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração Públicâ,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou âté que seja prcmovida a

reabilitação perente a píópria autoridade que aplicou â penalidade, que será concedidâ
sempre que o LOCADOR ressârcir â Administrâçáo pelos prejuízos causados;

8.2. A multa preüsta acima será de até 10 (dez por cento) do valor total contratado, no
caso de não realizaçâo e/ou descumprimento de alguma das cláusulas conEãtuais;

8.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido pelo Município, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da data da notificação, podendo a LOCÁTÁRIÁ, para isso, descontá-la
dos pagamentos, se julgâr conveniente;

8.4. O pâgamento da multa não eximirá o LOCADOR de corrigir as irreguladdades que
derâm causâ à penâlidade;

8.5. A LOCATÁHÂ deverá notificar o LOCADOR, por escúto, de qualquer anormâlidede
constatada durante â vigência contlatual, para adoção das providências cabíveis;

8.6. A penalidade somente sêrá relevada
justificadas só serâo aceitâs por escrito,
comprováveis, e critério da autoridade
formuladas no prazo máximo de 05 (cinco)

em razâo de circunstâncias excepcionais, e as
fundamentadas em fatos reais e facilmente
competente da LOCATÁRIA, e desde que

dias da data em que foram aplicadas.

Endereço: Rua Bez€na Falcão. 518 - Bairro CentÍo Maritubâ/PA. CEP: 67.200-000
Fone: (91) 1256-1748.
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CLÁUSULA NONA - DO VALOR E R.EIIJUSTE,

9.1. 0 valor global do presente contrâto é de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocêntos
reais), a serem pâgos mensalmente â quantia de R$ 2.200,00 [dois mil e duzentos reâis),
pelo periodo de 12 (doseJ meses, segundo a apresentáção de recibo mensal peÉnte a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, sendo deüdamente atestâdo pelo setor
competente. O reajuste será deüdo somente a cada intearegno de 12 [doze) meses e

deverá ser solicitado pelo locador, devendo ser aplicado o índice do IGPM/FGV.

PâÉgrafo único. Havendo etraso no pagamento, desde que não decorrente de ato ou fâto
atribuível âo LOCÁDOR, nem por caso fortuito e força maior, aplicar-se-á o índice do
ICPM/FGV, à título de compensação financêiÉ, que será o produto resultante da
multiplicação desse indice do dia anterior âo pagamento pelo número de dias em âffaso,
repetindo-se a operâção a cada mês de atraso.

cLÁUSULA DÉCIMA. DA DoTAçÃO ORçÂMENTÁRIA.

10.1. As despesas contratuâis correrão por conta da verba do orçaúênto da LOCATÁRlA,
na dotâçâo orçamentiâria:

Exercício 2017, Ficha Nq: 986; PÍocesso N0: 030417; Unidade: 020505-FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS; Funcional: 08.244.0003.2110.0000-
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL; CAt. ECON,:

3.3.90.36.00-ouTRos sERvrÇoS DE TERcEIRoS - PESSOA FÍslcA; Código de Aplicação:
510 000; Fonte Recurso: 0119-Part. Rec. da União [FPM, ITR, ICMS desn); VALOR DA

RESERVA 17.600,00.

cúusulA DÉCIMÁ PRIMETRÁ - DÂs ALTERAÇÕES CoNTRATUAIS.

11.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos preüstos no art..65 da lei nÔ

8.666/93, desde que haja interesse da Administração Pública LOCATARIA, com a

apresentação das deüdas motivações.

cúusulA DÉCIMÁ SEGUNDÁ - Do AcoMPANHAMENTo E rrscAllzAçÃo
12.1. Durânte a ügência deste contrato, a execução do objeto será acompanhâda e

fiscalizada através da Secretaria Municipâl de Assistência e Desenvolvimento Social, por
servidor devidamente designado para esse Íim.

12.2. Durante a ügência deste contreto, o LOCADoR deve manter preposto, aceito pela
Administração da LoCÀTliRIÂ, para representá-lo sempre que for necessário.

12.3. A atestação de conformidade dos serviços do objeto deste contmto cabe ão

responsável pela fiscalização do contrato, Sr. Estêvão Souza da Cruz, ou outro servidor
que venhâ â ser designado pârâ esse fim.

Endereço: Rua Bezerm Falcão, 518 - Baiío Centro Mârituba,?A. CEP: 67.200-000.
Fone: (91) 3256-1748.
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CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAçÃo

13.1. O presente instmmento será publicado em resumo, consoante dispõe o art.61,
parágrafo único da leine 8.666/93 e suas âiterações.

CLÁUSUIÁ DÉCIMA QUARTA - Do FoRo, BASE LEGÁL E FoRMÁLIDADES.

14.1 - Este contrato é subordinado à legislação especÍfica, consubstanciada na lei n.8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos
de direito público, teoria geral de contratos e disposiçôes de direito privado;

74.2 Fíca eleito o foro do Município de Marituba/PA como único capaz de dirimir as
dúvidas oriundas deste conhato, caso não sejam dirimidas amigavelmente;

14.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, enüe si, ajustado e contratado, é
lawado o presente temlo em 03 [três] úas de igual teor, o qual, depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Maritubâ/PA,10 de maio áe 2017.

tl, l
,/- l*à,\o / . i -,.>

MICHELE BEdOT OLIVEIRÁ BÍSCARO
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

LOCATÁRIA

.í-*r Ü.ow l*^
NTONIO CESAR PEREÍRÂ MÂIiÁI,

Testemunhas:

PRoPRIETÁRIo Do IMóVEL
LOCÂDOR

l. lrz ll wtr&L
Endereço: Ruâ Beze(a Falcão, 5 18 - Bairo Cenao - Maritubâ/PÀ. CEP: 67-200-000.

Fone: (91) 3256-1748.
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