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CONTRATO N" 2O22OOO3. SEMAS
DISrENSA DE LICITAçÃo N' 7tzuzz - 0401001

PROCESSO N" 0040100 u22- CPL

coNTRÁTo ADMrNrsrRÂTrvo DE coNTRATIçÃo »n
pESSoA rÍsIcl rARA r,ocaçÃo DE r*róvut rARA
FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES
usuÁnros Do rFD (TRATAMANTo FoRÂ DE DoMrcÍrro)
NA cIDADE DE saNtanÉu, pARA ATENIDER As
DEMANDAS DA SECRETARIA »n sIÚnT, QUE ENTRE sI
cELEBRAM o vrunrcÍpro DE JURUTI, E ARLINDo
CORREA DA SILVA

CONTRATAI\ITE: O MUNICÍpfO nE JURUTI, pessoa jurídica de direito público, com
interveniência da SECRETARIA MUNICIPAI, S,tÚnn DE JURUTI, situado a Rua Joaquim
Gomes do Amaral, 18, Bom Pastor - CEP: 68.170-000 - Juruti - Pará, inscrita no CNPJ/IvíF sob o n."
11.624.21310001-00, neste ato "representada" pela Sra. Secretária Municipal de Saúde o Senhor
ADAIAS RAMOS BATISTA NETO, brasileiro. paraense, portador da Carteira de Identidade n.o
23220066- SSP/PA. inscrito no CPF sob o n.o 740.379.782-53.

CONTRATADO: O Senhor ARLINDO CORREA DA SILVA, portador do CPF n'021.479.202-
15, neste ato representada pelos Sanhores MARLIN MARIA DA SILVA LIMA, brasileira,
residente e domiciliada na Rua Aramanai, no 955, Bairro Maracanã - Cep 68035-890, na cidade

Santarém, Estado Para, portador da Carteira de Identidade n." 3714845 - PC/PA, inscrito no CPFÀ{F
sob o n" 195.246.1'12-34, e LINDOMAR JOSE ARAUJO DA SILVA, brasileiro, residente e
domiciliada na Rua Aramanai, no 955, Bairro Maracanà - Cep 68035-890, na cidade Santarém, Estado

Para, portador da Carteira de Identidade n." 371785 - C.I.M/PA, inscrito no CPF/MF sob o no

745.078.347-91, fica justo e combinado o presente contrato de locação de imóvel, que reger-se-á pelas

clausulas e condições expostas a seguir:

CLAUSLILA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO PRESENTE INSTRUMENTO - O presente

instnrmento tem hrndamento no inciso X, do art.24 daLeí Federal n".8.666193 e DISPENSA DE
LTCITAÇÃ O N" 7 t 2022 - 0401 001, PROCESSO N" 0040100 t t22- CpL.

CLAUSLJLA TERCEIRA - DO PRAZO - A locação do imóvel estabelecido na CLAUSULA
SEGUNDA é de 12 (doze) meses, iniciando em 12lÜll2o22 e expirando em 1210112023, podendo, a
juízo das partes, ser prorrogado, mediante a assinatura de novo instrumento e/ou termo aditivo.

*
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CLAUSULA SEGLINDA - DO OBIETO - O objeto da presente carta contrato, é a LOCAÇÃO DE
0l (uM) IMoyEL LOCALIZADO NA TRAV. 7 DE SETEMBRO, N" 532 - ALDEIA NA
CIDADE DE SANTARI,M/PA, PARA FT]NCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM
SANTAREM/PA, EM ATENDIMENTO'A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, contendo estrutura fisica de salas, espaço para direção, coánha, banheiros, área de
recreação, aptas para fuircionar, além de outras benfeitorias e especificações.



ESTAI'O DO PARI(
PREFEITURA MI'NICIPAL DE JT'RUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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a)

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO - Pelo imóvel acima discriminado e na vigência
assinalado na CLAUSULA SEGUNDA, o CONTRATANTE, também designado de LOCAT RIO.
pagará diretamente à CONTRADADA, igualmente identificada como LOCADORA, ou a quem esta

designar, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), pagos em 12 (doze) parcelas
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em moeda corrente do país. com vencimento assinalado
para o quinto dia útil após o mês vencido.

Parágrafo 1'- Em havendo prorrogação da vigência do presente ajuste, o valor do aluguel será

reajustado observando os índices oficiais destinados à locação, praticados pelo govemo.

Parágrafo 2' - O valor mensal do aluguel podeÉ será depositado em conta corrente indicado pela
CONTRATADA/LOCADORA;

Parágrafo 3' - Ocorrendo atraso no pagamento do aluguel, em prazo superior a l0 (dez) dias, sení

acrescida a multa de 2% (dois por cento), juros e mais a atualização monetária, sendo considerada

causa de rescisào de pleno direito, atraso igual ou superior a duas prestações não pagas.

cLÁusuLA QUINTÀ - DA FINALIDADE: A presente locação é exclusivamente para fim
residencial, especiíicamente, para funcionamento da casa de apoio, sendo considerado justo motivo
para a rescisão contratual, a mudança em sua destinação, sem a expressa autorizaçào da

CONTRATADA/ LOCADORA.

b)
c)

d)

e)

0

EntregaÍ o imóvel enr perfeitas condições, com firncionamento das instalaçôes eléúcas,
hidráulicas e sanitárias, conforme constatâçào em vistoria a ser realizada pelas paíes antes da

entrega das chaves, que o tomem apto para funcionamento;
Observar aos termos do presente contrato;
Comunicar ao CONTRATANTE/LOCATÁRIO a existência de qualquer gravame que incidir
sobre o objeto da locação;
Resolver qualquer pendência que recair sobre o bem, objeto desta locação, cujo fato gerador

seja anterior ao presente contÍato;
Proceder à entrega das chaves imediatamente após a assinatura do presente contrato;
Efetuar pagÂmento de IPTU e qualquer outra taxa ou imposto referente ao imóvel ou a

locaçào.

II _ AO LOCATARIOiCONTRATANTE:

a) Proceder o pagamento dos alugueis na data ajustada, sob pena de incorrer em multa de 20Á

(dois por cenro) ejuros de loá (um por cento) ao mês, sendo concedida a tolerância o prazo de

5 (cinco) dias após a data fixada na CIAUSLILA 'fro PREÇO"
b) ReâlizaÍ o pâgamento das despesas de luz, água, devendo ser entregues os cômprovantes de

pagâmentos das despesas supra indiciadas, no quando da entrega das chaves, no final do

contrato;
c) Fazer uso do bem, de conformidade com os padrões estabelecidos pela Municipalidade ou

demais autoridades, sendo de sua responsabilidade o mau uso da propriedade ou o dano

ocasionado por terceiro;
d) Autorizar, quando solicitado, vistoria ao imóvel, por parte da CONTRATADA;
e) Entregar imóvel nas mesmas condições que recebeu, com funcionamento das ínstâlações

elétricas, hidnáulicas, sanitárias e outros acessórios que existirem;

n

CLÁUSULA SEXTA - DA oBRTGAÇÃo DAS PARTES: Constituem-se obrigaçõcs das partcs:

I - DÂ LOCADORAiCONTRÁTADA:
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0 Observar os termos do presente inskumento;
g) Não ceder o imóvel, em regime de sub locaçào ou qualquer transferência, sob qualquer

rubrica e nem modificar a finalidade da presente locaçào.
h) Pagar contas de energia e água no imóvel locado.

Paragrafo único: o Desconto e pagamento de Imposto de Renda é ponta exclusiva do

Contratado/Locador

CLÁUST]LA SETIMA - DAS DESPESAS COM LUZ EM NOME DO LOCATÁRIO- A
CONTRATADA/LOCADORA, desde logo, autoriza o CONTRATANTE/LOCATARIO a solicitar a

troca da titularidade da Unidade de Consumo junto à concessionária REDE CELPA, modificação esta

que deve perdurar até o término da locação, quando será observado o estabelecido na alínea "b", da

Cláusula acima.

CLÁUSIILA OITaVA - DAS BENFEITORIAS - Fica expressamenre proibida a realização por
parte do LOCATÁRIO de benfeitorias, salvo com autorização por escrita da LOCADORA. As

benfeitorias úteis e necessárias que forem rezlizaüs integrarão o imóvel; as benfeitorias voluptuiirias
serão levantadas. Em nenhuma hipótese dará ensejo a retenção por benfeitorias.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇauENTÁRIA: As despesas decorrentes do ajustado

no presente instrumento ocorrerá por força da seguinte dotação orçamenrária e do exercício do ano

seguinte:

CLAUSULA DECIMA - DA CLÁUSULA EXTRAVAGAI{TE: O Contratante permanece em

todos os termos, ainda que não consignados neste instrumento, com a sua condição de Administração

Pública, ratificando a sua supremacia, que poderá exercitar o permissivo contido na Súmula no.473,
do Excelso Supremo Tribunal Federal.

CLÁUSUr.A oÉcnnl PRTMETRA - DA RESCISÃO AI\TECIPADA: Fica garantido a qualquer

uma das partes, caso não tenham interesse no prosseguimento da locaçào até o final de sua vigência,

em solicitar a rescisão antecipada, devendo efetivar a comunicação por escrito, com antecedência

minima de 60 (sessenta) dias. Em não sendo observada esta condição, fica estabelecida a multa

corespondente a uma locação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGLJIIDA - DAS NOTIFICAÇÓES E OUTRAS: As partes poderão

proceder comunicação direta para tratar de assunto referente ao imóvel; em situações que envolva a

inobservância a condições contratuais a comunicação será através de Notificações Administrativa ou

Judicial, sendo que, quando assim exigir, em havendo demandas, a parte causadora do litígio xcarit
com as custas e honorários de advogado.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA
ACOMPANIIAMENTO - Fica designado a servidora GILBERTA RODRIGLIES DA SILVA,
inscrita no CPF de n" 483.250.742-72, para acompanhar a execução do presente instrumento.
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SECRETARIA MUMCIPAL DE ASSISTEÀICIA SOCIAL

PROJETO /
ATTVIDADE

ESPECIFICAÇÃO
cLASSTFTCAÇÃO

ECONÔMICA

10.301. 0003 2.076
Manutenção da Casa de Apoio

aos Pacientes em TFD
3.3.90.36.00 - Outros Serviços

de Terceiros Pessoa Física
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cr,Áusura oÉcrua QUARTA - DA LEGIsr,lÇÃo APLTCADA: o presente contrato obriga
herdeiros e sucessores, aplicando-se ao presente, a Lei do Inquilinato em vigor e subsidiariamente as
disposições contirlas na Lei no. 8.666/93 e Código Civil Brasileiro.

cLÁusuLA nucrul QIITNTA -DAS PENALIDADES
A LOCADORA se obriga a respeitar este contrato nos termos do que estrí redigido, imporlando a
violação em qualquer uma de suas cláusulas no pagamento de multa no importe de l}Yo (dez por
cento) do valor de um mês de aluguel.

CLÁUSIJLA DÉCIMA SEXTA - DA REsCIsÃo
A inexecução total ou parcial desta caúa contrato por parte do LOCADOR assegurará à LOCATÁRIA
o direito de rescisào nos termos do artigo 77 da Lei n" 8.666193, de 2l de junho de 1993 e suas
alterações, bem como nos casos citados no aúigo 78 da mesma lei, no que couberem, garantida a
prévia defesa sempre mediarrte notificação por escrito.

PARÁGRAFO ÚNICO. A rescisão também se submeterá ao regime preüsto no artigo 79, seus
incisos e panlgrafos, daLei n" 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA nÉCfml SÉfnvIA - DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Juruti, Esrado do
Pará, local do imóvel, para dirimir toda e qualquer contenda que tiver origem na assinatura do presente
instrumento, ainda que exista outro, por mais especial que seja.

E assim, por estarem justos e combinados, assinam o presente em três vias de igual teor, para
que produza os seus efeitos jurídicos.

Juruti (PA), 12 de Janeiro de2022.
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Civil c llotlr dc §antarom (PA)

DE fIRMA
sutBnlicidüdG da:
OA §ILVA

da vordade.
Aulorlzado

FIRMA

- SERIE: I 8ELADO EM: 0110212022
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Civll o Nolrt ds §anlnem (PÂ)

DE FIRMÂ
de:poÍ autorlicidEdB

J$E ARAUJO DA

Dou lG. SrnlaÍ6m,
Em llo.
Ghrrler

SELO DIGITÂL
I{UMER0:25186{7 - §ERIE: A

dâ vsídds.
Autorizado

rIRMA
01t02t2022

EN'i0LUMIili0§: 6,10
FRJ: 0,96 - l-EC: 0,16 8Et0 0,15 T0ÍAL 6,85

1210

0,{5 T0ÍAL 6,85

210DE SEGURANCA:
AT0S: 1
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