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CONTRATO N° 021/2018-PMM-SEMED

CONTRATO    DE    LOCACA0    DE    IM6VEL,    NQ
021/2018 PMM-SEMED, QUE ENTRE SI, FAZ A
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE   EDUCACA0   DE
MARITUBA  -   SEMED,   E  A  SRA.   JOELMA  DA
SILVA  FERREIRA,  COMO  MELHOR ABAIXO  SE
DECLARA,

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARITUBA - SEMED, CNPJ/MF sob

0%Enf:2Z;:2:a6.#°3:i23;:::±afe°naog::aFdearninodc°AGTu£`E°A:'nL9es5t.:3:t:C::Fr°es-e¥:ra:b:o~rp::a:
Secretiria,  Sr.a  KATIA  CRISTINA  DE  SOUZA  SANTOS,  portadora  do  RG  sob  o  n.a  2214742  -
SSP/PA e  CPF/MF  sob  o  n.a  444.334.842-53,  residente  e  domiciliada  na  Passagem  Mucaja,  n.g
213,  Bairro:  Sacramenta,  CEP:  66.120-080,  e  do  outro  lado  |OELMA  DA  SILVA  FERREIRA,
brasileira, solteira, portadora do RG sob o n.9 7204765 SSP/PA e CPF/MF sob o n.Q 024.888.872-
26, residente e domiciliada a Passagem Sao Joao, Quadra 13, casa n.a 37, Bairro Novo Horizonte,
Marituba-PA, ora denominada LOCAI)ORA, tern justo e contratado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL.
1.1.  Locacao de 01 (urn) im6vel nao residencial a Rua do Fio, Quadra 15, n.g 72, Bairro Novo
Horizonte,   CEP:   67.200-000,   Marituba-PA,   para   funcionamento   da   E.M.E.I.F.   CENTRO
EDUCACIONAI. ALEGRIA DO SABER, que tern como objeto o atendimento a alunos da rede
municipal de ensino.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL.
2.1  -Este contrato tern fulcro no art. 24, X, da lei n° 8.666/93, de 21  de junho  de  1993,  e suas
posteriores alterag6es.
2.2 - A16m do dispositivo mencionado ao norte, este lnstrumento Pactual encontra guarida mos
principios  da  Administrafao   Ptiblica,  sobretudo,  da  Supremacia  do  lnteresse  Pdblico  e  da

=eLiatj$3diaob+::Eaj.RA   .   DOs   ENCARGOs,   OBR|GAc6Es   E   REspONSABILIDADEs   DA
LOCADORA.
3.1.        A LOCADORA obriga-sea:
3.1.1.    Entregar o im6vel em perfeitas condic6es de usa para os fins a que se destina, e em estrita
observancia das especificac6es de sua proposta;
3.1.2.    Garantir, durante o tempo da locagao, o uso pacffico do im6vel;
3.1.3.    Manter, durante a locagao, a forma e o destino do im6vel;
3.1.4.               Responder pelos vI'cios ou defeitos anteriores a locagao;
3.1.5.               Auxiliar  o  LOCATARI0  na  descrigao  minuciosa  do  estado  do  im6vel,  quando  da
realizacao da vistoria;
3.1.6.               Fornecer  a  LOCATARIA  recibo  discriminando  as  importancias  pagaLs.,  vedada  a

#wa83bse,  Vedada  aquitagao gen6rica;                                                                                                         cord Talap`v.
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®3.1.7.   Pagar os inpostos (especialmente lmposto Predial Territorial Urbano - IPTU)  e taxas,

inclusive  a  contribui¢o  para  o  custeio  de  servicos  de  iluminagao  ptiblica,  incidentes  sobre  o
im6vel;
3.1.8.               Entregar,  em  perfeito  estado  de  funcionamento,  o  sistema  hidrdulico  e  a  rede
el6trica;
3.1.9.               Manter,   durante   a  vigencia   do   contrato,   todas   as   condi96es   de   habilitacao   e
qualifica9ao exigidas no processo de dispensa de licitagao;
3.1.10.    Pagar o premio de seguro complementar contra fogo;
3.1.11.             Providenciar   a   atualiza9ao   do   Auto   de   Vistoria   do   Corpo   de   Bombeiros   e   o
ppagamento  do  premio  de  seguro  complementar  contra  fogo,  caso  ocorra  urn  sinistro  dessa
natureza;
3.1.12.    Informar a LOCATARIA quaisquer altera95es na titularidade do im6veL inclusive com a
apresentagao da documentagao correspondente.
3.2 - CumDre a LOCADORA diliEenciar toda e aualouer oendencia no one tange a esie contrato.
diretamente com a Secretaria Municipal de Educag5o (SEMED).
CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA LOCATARIA
4.1  - A LOCATARIA se  obriga  a proporcionar a  LOCADORA todas  as  condig6es  necessfrias  ao
pleno cumprimento das obrigag6es decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a lei
n° 8.666/93 e suas alterag6es;
4.2 -Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual;
4.3 -Comunicar a LOCADORA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
4.4 -Providenciar os pagamentos a LOCADORA de acordo com o vencimento no dia 10 de cada
jl\.(.i
4.5 - i de resnonsabilidade da LOC/ATARIA o tracaanento da enerria e]6trica e conta de igua
DDertinente ao im6vel em tela obieto deste contrato. inclusive a transferencia de resDonsabilidade
nelo tracaanento iunto a Rede CelDa e a CosanDa.
ir.6-Fic:  aven9ado  que  6  da  responsabilidade  da  LOCATARIA  toda  e  qualquer  reforma  ou
adaptagao   que  se  fizerem  necessirias  no  im6vel,  sempre  com  a  procedencia  de  processo
licitat6rio  cabivel  a  esp6cie  e  acompanhamento  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento

oEirfreLgng£#x'iDOpAGAMENro
5.1.       0   pagamento   do   aluguel   sera   efetuado   meusalmente,   ate   o   10.9   dia   dtil   do   mss
subsequente ao vencido,  desde  que  o  recibo locaticio, tenha  sido  apresentado  pela  LOCADORA
com antecedencia minima de 05(CINCO) dias titeis.
5.1.1.    Caso a antecedencia minima nao seja observada, o pagamento sera efetuado no prazo de
ate 30 (trinta) dias da data da apresentagao do recibo locaticio.
5.2.       0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, do recibo
apresentado pela LOCADORA.
5.3.       Havendo   erro   na   apresentagao   do   documento   de   cobranpe   ou   dos   documentos
pertinentes a locagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, o pagamento
ficara pendente ate que a LOCADORA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hip6tese,  o  prazo  para pagamento  iniciar-se-a ap6s  a  comprovagao  da  regularizacao  da
situac5o, nao acarretando qualquer Onus para a LOCATARIA.
5.4.       Antes   do   pagamento,   a   LOCATARIA  verificafa,   por   meio   de   consulta   eletr6nica,
regularidade   do   cadastramento   da   LOCADORA   mos   sites   oficiais,   especialmente   quanto
regularidade  fiscal  federal,  devendo  seu  resultado  ser  impresso,  autenticado  e  juntado  ao
processo de pagamento.
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5.5.       0  pagamento  sera  efetuado,  mediante  dep6sito  ou  transferencia  em  conta-corrente,
atrav6s do Banco ltad, Ag6ncia n.Q 9682, Conta Corrente: 09828-1/500.
5.6.       Sera  considerada  como  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  realizada  a
transagao bancaria de pagamento.
5.7.       A  LOCATARIA nao  se  responsabilizara por qualquer despesa  que venha a  ser efetuada
pela LOCADORA, que porventura nao tenha sido acordada neste Termo de Contrato.
5.8.       Nos   casos   de   eventuais   atrasos   de  pagamento,   desde   que  a   LOCADORA  nao  tenha
concorrido   de  alguma  forma  para  tanto,   fica  convencionado   que  a  taxa   de   compensagao
financeira  devida  pela  LOCATARIA,  entre  a  data  do  vencimento  e  o  efetivo  adimplemento  da
parcela, 6 calculada mediante a aplica9ao da seguinte formula:

0

a

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos morat6rios;
N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = fndice de compensac5o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = Crxp                    I = (6/1oo)                            I = o,oooi6438
365                              TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLAUSUIA SEXTA - DA VIGfiNCIA
6,1 -A vigencia deste instrumento contratual iniciara em 12 de janeiro de 2018, extinguindo-se
em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre os contratantes.
Parigrafo  dnico  -  Vale  ressaltar  que  considerando  o  t6rmino  deste  contrato  no  dia  31  de
dezembro  de  2018,  que  qualquer  alteragao  devera  ser  processada  mediante  a  celebra€ao  de
termo aditivo, vedada a alteracao do objeto, assim como quaisquer modificac6es na destina9ao
ou utilizagao do im6vel.
CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO,
7.1  -  Constituem  motivos  a  rescis5o  contratual  os  constantes  dos  arts.  77,78  e  79  da  lei  n°
8.666/93, e poderi ser solicitada a qualquer tempo pela LOCATARIA, com antecedencia minima
de 05 (cinco) dias dteis, mediante comunicagao por escrito.
CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES.
8.1  -  Em  caso  de  inexecugao  total  ou  parcial  do  contrato, bern como  de  ocorrfencia  de atraso
injustificado na execucao do objeto deste instrumento, submeter-se-a a LOCADORA, sendo-lhe
garantida plena defesa, a seguinte penalidade:
- Multa;

8.2 -A multa prevista acima sera a seguinte:
-  Ate  10%  (dez  por  cento)  do  valor  total  contratado,  no  caso  de  sua  nao  realizagao  e/ou
descumprimento de alguma das cliusulas contratuais;
8.3  - 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido como renda ao Municipio, no prazo de 05
(cinco) dias dteis a contar da data da notificacao, podendo a LOCATARIA, para isso, desconti-la
das faturas por ocasiao de pagamento, se julgar conveniente;
8.4 - 0 pagamento da multa nao eximira a LOCADORA de corrigir as irregularidades que deram
causa a penalidade;
8.5  -  A  LOCATARIA  devera  notificar  a  LOCADORA,  por  escrito,  de  qualquer  anormalidade
constatada durante a presta9ao dos servicos, para adogao das providencias cabiveis;
8.6  -  A  penalidade  somente  sera  relevada  em  razao  de  circunstancias  excepcionais,  e  as
justificadas   s6   serao   aceitas   por   escrito,    fundamentadas   em   fatos   reais   e   facilmente
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comprovaveis, a criterio da autoridade competente da LOCATARIA, e desde que formuladas no
prazo mazrimo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.
CLAUSULA NONA - DO VALOR E REA|USTE,
9.1  - 0 valor total do presente contrato 6 de R$  60.000,00  (sessenta nil reais), a serem pagos
mensalmente  a  quantia  de  R$  5.000,00  (cinco  nil  reais),  pelo  periodo  de  12  (doze)  meses,
segundo a apresentacao de recibo mensal perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
MARITUBA -  PA,  sendo  devidamente atestado pelo  setor competente.  0  reajuste  sera  devido
somente a cada interregno de 12 (doze) meses e devera ser solicitado pelo locador, devendo
ser aplicado o indice do IGPM/FGV.

Parigrafo  thico  -  Havendo  atraso  no  pagamento,  desde  que  nao  decorrente  de  ato  ou  fato
atribuivel a LOCADORA, nem por caso fortuito e for9a major, aplicar-se-a o indice do [GPM/FGV,
a tfulo de compensagao financeira, que sera o produto resultante da multiplicacao desse fndice
do dia anterior ao pagamento pelo ndmero de dias em atraso, repetindo-se a operagao a cada
mss de atraso.
CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORquMENTARIA.
10.1  -As  despesas contratuais correrao por conta  da verba do orgamento  da LOCATARIA, na
dotagao or9amentiria:

DOTACA0 0RCAMENTARIA:
FICHA: 956
EXERcicIO: 2018
FONTE DO RECURSO: 0.1.38 -TRANSFER£NCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
CLASSIFICACAO INSTITUCIONAL: 02.04.04 -FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCA¢O BASICA -
FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 12.122.0048.2284.0000 -MANUTENCAO D0 ENSIN0

NATUREZADADESPESA: 3.3.90.36.oo -sERvlcos DE TERCE|Ros -pEssoA Ffs|cA           u.```orst
FUNDAMENTAL - 40%.

0 10.2  Ficando  o  saldo  pertinente  aos  demais  exercicios  a  ser empenhado  oportunamente,  a
conta dos respectivos orgamentos, caso seja necessario.
CLAUSUIA DECIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS.
11.1 -0 presente contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da lei n° 8.666/93,
desde que haja interesse da Administragao Ptiblica LOCATARIO, com a apresentagao das devidas

E#!#6±.DEc|MASEGUNDA-DOACOMPANHAMENTOEFISCALIZACAO
12.1  Durante  a vigencia  deste  contrato,  a  execugao  do  objeto  sera  acompanhada  e  fiscalizada
atrav6s da SEMED, por servidor devidamente designado para esse fim.

£Z.i.inpsu::;::daa¥8ac+aARdfas,t:a::::part:;e:col.?offeDm°pT:q::Vf:r::cnetsesrar:::P°St°Jace[t°Pela
12.3. A atestagao  de  conformidade  dos  servi9os  do  objeto  deste  contrato  cabe  ao  responsavel
pela fiscaliza9ao do contrato a senhora Raimunda da Silva Cunha, ou outro servidor que venha
a ser designado para esse fin.

CLAUSULA DECIMA TERCE[RA - DA PUBLICACAO
13.1. 0 presente instrumento sera publicado em resumo, consoante disp6e o art. 61, paragrafo
inico da lei n9 8.666/93 e suas alterag6es.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES.
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14.1 -Este contrato 6 subordinado a legislagao especffica, consubstanciada na lei n° 8.666, de 21
de junho  de  1993  e suas  posteriores alterag6es,  e,  em  casos  omissos,  aos  preceitos  de  direito
pdblico, teoria geral de contratos e disposi96es de direito privado;
14.2  -  Fica eleito o  foro  do  Munic{pio de Marituba/PA como tinico  capaz de dirimir as  dtividas
oriundas deste contrato, caso nao sejam dirimidas amigavelmente;
14.3 -Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, 6 lavrado
o presente termo em 03  (tres)  vias  de igual teor,  o qual, depois  de lido  e achado  conforme,  6
assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Marituba-PA,12 de janeiro de 2018.

KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
SecretariaMunicipfbd;;lid;::;|afaodeMarituba-PA

Sflrfeyty-DAgivvciforuTutin
JOELMA DA SILVA FERREIRA

LOCADORA
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