
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO.
C.N.P.J. : N" 30.019.337/0001 -01

A.V LAURO SODRÉ, N 228 {entro- CEP: 68170-000 -Juruti/PA.

TERMO DE REFENÊNCT.q.

1. DADOS DO ORGÃO GERENCIADOR

Orgão: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo

CNPJ: 30.0 I 9.337./0001 -0 1

Endereço: Rua Lauro Sodré, s/n bairro Centro.

CEP:68.170-000

Cidade: Juruti-PA

2. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E

TURISMO.

3. JUSTIFICATIVA:

Atendendo ao que dispõe as exigências da legislação, elaboramos o presente Termo de

Referencia com base nas indicações da engeúeira da Prefeitura de Juruti, com intuito de

assegurar a viabilidade técnica e ainda configurar todas as informações fundamentais para

caracterização das condições ideais de contratação do objeto abaixo especificado.

Neste sentido esta Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, após a

identificação do irnóvel, analise das vantagens pela realizaçáo de vistoria do imóvel, no qual foi

feita pela engenheira Bianca Jefres Lima de Souza, constatou que o imóvel atende as

necessidades de locação para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e

Turismo.

4. DETALHAMENTO DO OBJETO:

ITEM DESCRIÇAO UNID. QTD.

01.
Locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal

de Culfura, Desporto e Turistno.
vÊs t2

5. JUSTIFICATIVA DE CONTRATO:
A dispensa de licitação para contratação do objeto deste termo decorrente da necessidade

da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo não ter local apropriado para atender as
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necessidades, o endereço do objeto ficalocaliza«lo na Travessa Lauro Sodré, 22&,Bairro Centro,

na cidade de Juruti no Estado do Pará.

De todo modo, o estado não pode se dispor de bens móveis suficientes para atendimento e

funcionamento, surgindo a necessidade de locação. O Município referencial para toda região,

não possui em seu patrimônio, quantidade suficiente de prédios que possam abrigar o

funcionamento das suas secretarias e demais órgãos indispensáveis a prestação de serviços

públicos.

6. RAZÃO DE ESCOLHA:

Há de se considerar que o imóvel está localizado nas proximidades do centro, qual seja a

Prefeitura Municipal de Juruti e a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo,

possibilita o acesso e acompaúamento de locação de imóvel.

Todas as informações apresentadas nos levam a recomendação que seja attonzada a

contatação direta, por meio de dispensa, nos termos autorizados pela lei n" 8.666/93 e alterações

posteriores, o imóvel está localizado no Município de Juruti, em bairro não periférico, facilitando

o acesso da equipe técnica, fuircionarios e prestadores de serviços e outros que forem necessários,

que atuam no projeto, essas especificações da localidade favorecem a adequada manutenção do

imóvel ao viabilizar seu acesso rápido pelos funcionarios que se dedicam a esta função.

7. DA JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

O valor do aluguel ficou definido em RS 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) pelo

período de 12 (doze) meses, e valor global de 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).

Após avaliação prévia, constatou-se, nos termos do laudo de avaliação de parecer exarado pela

engenheira, que o preço está de aoordo com o praticado no mercado.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de

Referência;

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;
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10. FISCALTZAÇLOz
A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do

contrato designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e

parágrafos da Lei 8.666193.

1 1. RESCISÃO CONTRATUAL:

Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a

XII e XVII do art. 78 da Lei Federaln'8.666193;

12. PENALIDADES E MULTAS:

Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, elro na

execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não

veracidade das informações prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas contratuais.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIa:

As despesas decorrentes desta contratação, correrão da dotação orçamentária do exercício

2022 dotações seguintes.

13. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE:
Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei no 8.666193.

DE ARAUJO JI]IIIOR
Desporto e TurismoSecretário Municipal

PROJETO/ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
13122 00662.029

3.3.90.36.00

Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de

Cultura, Desporto e Turismo.

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.

Decreto N'. 4.49012021
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SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO.


