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CONTRATO ADMIMSTRÂTTVO N'0103/202I - PMJC
PROCESSO ADMIMSTRATIVO N" OI3 .I/2021 PMTC
DISPENSA N' OO7 1/2021

coNTRATo on rnrsraçÃo DE snRvrÇos DE roclçÃo ur [vróvrr, paRe
INSTAIAÇAO DE DEPOSITO/ALMOXARIFADO CETT*TRAL DA PREFEITURA MLTNICIPAI,
eur ENTRI, sI cELf,BRÂM o MLrNrcIpIo or roÃo cosrl - pr E o sr- .loÃo uf,,
DEUS Pf,REIRA RODRIGUES. ART. 24, X DA LEI N'. 8.666193.

O r,OclrrinrO, o MUNrCrpIo DE JOÃO COSTA, ESTADO »O pnuí pessoa juridica de
direito público interno, inscrita no GNPJÀ{F sob n" 01.612.580/0001-30, estabelecida na praça
Cenhal, s/n'. - centro - cEP: 64.765-000, nesta cidadq neste ato representado por seu prefeito, JosÉ
NETO DE OLIVEIRÁ, brasileiro, casado. porrador da cé.dula de identidade f 746.724 - SSp/pI e
inscrito no CPF sob o n" 259.282.103-10, e do ourro lado. JOÃO DE DEUS PI,REIRA
RODRTGUES. brasileiro (a), pessoa fisic4 devidamente inscrito no cadâsüo 204.721.10349,
residente e domiçiüado na Praga Boa Esperanç4 s/n, centro, João costa - pI. a seguir, denominado
LOCAIDR (Â), os quais subscrevem o presente, Íesolvern. de comum acordo e em consonância com
o disposto na Lei Federal n' 8.666193, firma o presente conhato, que será regido pelas cláusulas e
condições a seguir estipuladas:

a
Prefeitura de

DO OBJETO
CLAUSULA PRTMEIRA - constitui objeto do presente coÍtrato a locação de um imóvel, de
propriedade do LocADoR, situado na Praça Boa Espermg4 s/n, cÊntro, n"nicipio de João costa -
PI, para instalação da Agência dos correioq sob responsabilidade da secraaria Municipal de
AdministraÉo.

DOS
USULA SEG{INDA - O presente Contrâto integra o proc€ssô Adminisúatir-o n.. 013.1/2021, e

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nêstâ cláusulâ serào considerados
suficiêntes pÍua, em conjunto com este instrumento de contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita
execução.

Par:igrafo Segundo - A partir da assinatura do pres€nte termo, a ele passam a se vincular todas
as atas de reuniões e/ou termos aditivos qle r,ierem a ser realizados e que importem em alterações de
qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos repÍesentantes legais das partes.

Parígrafo Terceiro - Havendo dúüdas ou divergências em relação ao dispostó neste
instrumento de contrato e seus anexos, as mesmas serão objeto de acordo eni.e as partes, pier.alecendo
o que mais beneficiar ao interesse público, haja üsta a supremacia deste sobre o interesse privado.

DO EDA CÂO
CLÁusulA TERCEIRA - o prazo de execução do contrato teÍá início em 05 de fevereiro de 2021 e
término preüsto em 05 de fevereiro de 2o22. para a locação do imóvel, mencionado na cláusula
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tem como seus ânexos documentos daquele processo, em especial a Dispensa de Licitação n
007.1/202I, e a jusúficativa Técnica, que as paÍtes declararn ter plêno conhecimento a aceitam como
suficiente para em cônjunto com este conhalo, defmir o objao contratual e pemritir o seu integral
cumprimento.
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Primeira deste instrumento, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de acordo com ambas as
paÍtes.

Parágrafo Primeiro - Dada a vantagem do aproveitãnento do preço durante o periodo
cortratual, bem ainda a necessidade permanente e contínua da Adminishação Pública em relação aos
serviços avençados na cl'íusula PrimeiÍa- este conhato poderá ser prorrogado pelo mesmo período de
acordo com ambas as pârtes, tudo consoante disposição inserida no &t. 57,lL da Lei n. 8.666/93.

Paragrafo Segundo - A qualquer momênto da ügência do contrato, o MTNICÍPIO poderá
desocupar todo o imóvel ou paÍe dele, sem o pagamento de qualquer valor, a qualquer título, bastando
paÍa tznto notificff o LOCADOR com antecedência de 30 (trinta) dias.

DA LICITACÃO
CLAUSULA QUARTA - A contrataçâo de serviços destâ natuÍeza enquadra-se na hipótese de
Dispensa de licitaçâo. 1o aÍt.24, X da Lei n.8.666193 e está respaldada no Processo Administoarivo
r'.013.1/2021.

I)o,PRECO
CLAUSULA QUINTA - Pela locação ora pactuados a CONTRATANTE paganá à CONTRATADA o
valor do aluguel mensal de Rs 300,00 (trezentos reais), perfazendo o valor global de Rl§ 3.600,00 (üês
mil e seiscentos reais).

Parágrafo primeiro - O pagarnento acima referido será efetuado aúavés de
depósito/transferência bancif i4 em nome do (a) contratado (a).

Par:ígÍâfo segundo - O valor do aluguel será reajustado pelo Índice Geral de preços de
Mercado da Fundação Geúlio vargas (IGPM - FGV), ou pelo indice Nacional de pregos ao
Consumidor (INPC) ou pelo Índice de Preços ao Cons,,midoi Amplo (IpCA - FGV), de tódos o
msnoÍ, e somente poderá ser requerido, por escrito, depois de decorridos 12 (doze) meses da data de
assinatura do prêsente inslrumento.

DO PA
CLAUSITLA sExrA - o LocADoR deverá expedir, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da
Iocação, RECIBO DE ALUGUEL, em nome do MTINICÍPIO DE JOÃO COSTd em que conste:

a) o valor do aluguel de forma numérica e poÍ extenso;
b) o nome completo do LOCADOR;
c) o CNPJ do LOCADOR;
d) o cNPJ do Mr.rMCÍPtO DE JOÃO COSTA;
e) o número do empenho;
1) o endereço complao do imóvel locado:
g) o periodo referente ao aluguel.

Par:ígrafo primeiro - Apôs a avaliação do Recibo de Aluguel, constatado o atendimento de
todas as cláusulas contratuâis o(a) gestor do contrato dará o aceite, encamiúando-o, imediatamentg
ao setoÍ de Controle de Empenho e Liquidação.

Panígrafo segundo - O pagamento será efetivado peto CONTRATANTE a (o)
CONTRATADO(A), até o 5' dia útil do mà subsequente ao da apÍes€ntação da fatura/nota fiscal. ern
conformidade com os s€ri.iços prestâdos.
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arteriores, bem como das naturalmente decorrentes deste instrumento- sâo obrigações do LOCADOR,
durante todo o prazo de ügêtrcia contratual:
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Paragrafo terceiÍo - O LOCADOR deverá indicar, por meio de oficio a sÊr effregue ao gestoÍ
de contrato, no pÍazo de 5 (cinco) dias após a assiratura do contrato, o número de conta bancária
aberta em seu nome, o número da agencia e o nome da instituição bancária em que s€rão efetuados os
depósitos.

Prefeitura de

DAS ALTERA TUAIS
CLAUSULA SETIMA - Ao CONTRATANTE é reservado o direito dq a qualquer tempo, fazeÍ
alteragões que impliquem na redução oB aumento dos serviços, nos limites da Lei das Licitações.

DADOTACÃO ORCAMENTÁRIA
CLÁUSULA OITAVA A despesa decorrente deste contrato correrá por contâ dâ seguinte dotâção
orçamentária:

DOS ENCARGOS
CLÁUSULA NONA - A LOCATÁRh não será responsável por quaisquer encargos, tributos,
despesas condominiais relacionados ao imóvel onde se situa a iárea locada ficando, assim, dispensada
do cumprimento das obrigações preüstas nos incisos \4II, XI e XII, dos arts. 23 e 25 da Lei n
8.245/91.

A RESPON
USL,'LA DECIMA - A LOCATÁRIA responsabiliza-se, ciül e criminalmente, por danos

mareriais e pessoais, na hipótese de qualquer siaistro que vetrha a ocorer contra terceiros, ear
decorrência da utilização do imóve1 e realização das atividades à quais se propõe.

cLÁusuLA DECIMA PRIMEIRA - A LOCATÁRIA se compromete a indenizar e/ou isentar a
LOCADORA de responsabilidade por reclamações ou danos diretos relativos ao uso do imóvel
locado, e pela instalação, uso, manutenção, reparo ou remoção de seus bens e eqúpamentos, inclusive
poÍ seus empregados, agentes, ou repres€ntantes autorizados, exceto se tais reclamações ou danos
forern comprovadãnente imputáveis à LOCADORA ou Íesultantes de atos praticados poÍ seus
anpregados, agentês, prepostos ou qualquer terceiro.

cLÁusuLA DECIMA SEGUNDA - Se a LoCADoRA for autuada, notificada, citad4 intimada ou
condenada ern razÁo do não cumprimetrto, em época própri4 de qualquer obrigação atribúvel à
LOCATÁruA seja de natureza civil, fiscal, trabâlhist4 previdencii,ria ou àe q..alq,ier'outra especie, a
LOCATAzuA satisfaá a respectiva obrigação, ou excluirá a LOCADORA do poio pasiivo da
autuagâo, notificação citâção, intimação ou condenagâo mediante decisão irrecorrivel, sob pena, de
assim não procedendo, :trcaÍ com os custos relaúvos à defesa dos interesses da LocADoRA beÍn
como com os danos materiais, ou à imagem, causados à LOCADORA.

DAS ES DÀ T
USIJLA DECIMA TERCEIRA - Além de todas as demais obrigações pÍeüstas nas cláusulas
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1o. Gerais:

Responsabilizar-se, total, ou parcialmente, direta ou indiretmÊnte, pelos danos causados
dfuetamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de açâo ou omissão dolosas ou
culposas, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização realizada pelo
MTINICIPIO;
ManteÍ-se duÍante toda a execugão do contrato err compatibilidade com as obrigações
assumidas. as condições de ILABILITAÇÃO exigidas por lei;

Comunicar à fiscalização, de imediato, qualquer ocorrência anorrnal ou acidente que se
verifique com ou no imóvel;
PrestaÍ todos os esclarecimento ou informações solicitadas pelo MUNICÍPIO, ou poÍ seus
pÍepostos, sobre o objeto;
Efetuar manutenção e possíveis reparos no imóvel decorrentes do desgaste natural do mesmo,
ou quaisquer outros não relacionados ao uso devido do imóvel no pÍazo de l0 (dez) dias a
contar da dara de recebimento da notificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, este
deverá ser reqúsitado ejustificado pelo locador através de oficio ao gestor do contrato.

§ 2'. Específicas:
I. Enfegar ao MUMCIPIO o imóvel alugado em estado de serviÍ ao uso a que se destin4

incluindo a pintura; 
.11. Garantir ao MUNICIPIO, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado;

il. ManteÍ, duÍante o período da locação, a forma e a destinação do imóvel;
IV. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
V. Fomecer,, num prazo mrâximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, ao

MLTNICIPIO, poÍ sua cont4 laudo técnico do imóvel arualizado, onde conste estaÍ o mesmo
eÍn condiçõ€s estruturais para a execução do objao contratual, bem como descrição minuciosa
do estado em que será entregue o mesmo, através de laudo de vistori4 com expressa
referência aos eventuais defeitos existentes:

a) O laudo de vistoria devsrá conter fotos de todos os cômodos do imóvel (piso, prntura,
instalações elétricâs etc.), afim de demonstrar a condição em que o imóvel foi eÍtregue.
Depois de conclúdo e aprovado, o termo de ústoria inicial passará a ser parte integÊnte do
pres€nte instrumento codratual, sendo a ele anexado ao processo administrativo respectivo.

b) Havendo divergência quanto à descrição constante no laudo de vistoria- o órgão beneficiário
do imôvel comunicará, através de oficio dirigido ao(à) gesto(a) de contrato, os pontos do
laudo sobre os quais diverge, para que o(a) gestor(a) de contrato, em conjunto com o
LOCADOR, realize a conferência no local e procedas às correções necessárias;

c) Em, no minimq 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do prazo de vigênci4 o
LOCADOR deverá elaborar teÍmo de vistoria final proüsório e entregá-lo ao(à) gestor de
contrato, que o submeterá à aprovação do MTIMCÍPIO, verificando as reais condições do
imóvel e confrontando com o tsÍmo de üstoria inicial.

d) Em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de r.igàrcia, o LOCADOR
deverá elúorar termo de vistoria final definitivo e enlregáJo ao(à) gestor de conhato que
procederá conforme a alinea "c" supra-
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Fomecer ao MUNICIPIO o recibo de aluguel eÍn confonnidade com o disposto neste contrato;
Pagar os impostos e as taxas, incluindo-se o Imposto Predial e Territorial Urbano (tpTU) e
suas taxas agregadas, tais como coleta de lixo e combaÍe a incêndio, e ainda o prêmio de
seguro complementar contra fogo, que incidam ou venhm a incidir sobre o imóvel;
Exibir ao MU1.,I\iICIPIO, qt ando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejan
sendo exigidac;
Permit ao MUNICÍPIO. ao final da vigência contratual. a retirada das redes elétrica e lógica
por ele instaladas para adequação das instalações do imóvel às suas necessidades.

Não instalar no imóvel objeto da locação qualquer equipamento capaz de expor a risco a
propriedade da LOCADORA;

MUNICIPI
CLAUSULA DECIMA QUARTA - Além das naturalmente decoÍrentes do presente contrato,
constituem obrigações do MUNICÍPIO:

Paga o valor devido ao LOCADOR no prazo avençado;
Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências;
Sen'ir-se do imóvel paÍa o uso convencionado, compatível com a natureza deste e com o fim a
que se destin4 devendo tratáJo com o mesmo cuidado como se fosse seu;
Restituir o imóvel finda a locagão, no estado em que o recebeq salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
Levar imediatarnente ao corhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou
defeito cuja reparação a este incumb4 bem como as eventuais tuÍbações de terceiros.
Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nâs suas instalações,
provocadas por si, seus dependentes, r,isiÍantes ou pÍepostos.
Quanto as benfeitorias necessárias introduzidas pelo MUNICÍplo, ainda que nào autorizadas
pelo LOCADOR- bern como as úteis, desde que au161i7qdas, serão indenizadas pelo
LOCADOR e permitem o exeÍcicio do direito de Íetenção por parte do MUNICÍPIO;
Não modificar a forma intema ou extema do imóvel sem o consentimerto préüo e por escrito
do LOCADOR;
Entregar imedialarnente ao LocADoR os documentos de cobrança de tributos e encaÍgos
condominiais, bem como qtalquer intimação, multa ou exigência de autoridade públic4 ainda
que dirigida a els MIINICÍPIO;
Pagar as despesas de telefone e de consumo de forç4 energia elétrica e grâs, rigua e esgoto, e
quaisquer outras que vierem a gravar o imóvel durante o prazo de ügência do contrato;
Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou poÍ seu mandarário, mediante combinação
prelia de dia e hora" bem como admiú que seja o mesmo üsitado e examinado por terceiros,
na hipótese prevista ro art. 27 , daLei 8.245191;
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D.,{.S M DIFI ES DO IM
CLAUSULA DECIMA QUINTA - expressamente vedado ao LOCATÁRIO modiÍicar a estrutura
do irnóvel locado, s€ndo que as benfeitorias necessá,rias e úteis, poÍve[tura executadas no decorrer da
locaçâo e desde que previarnenle autorizadas por escrito peta t-ocaoont, serão indenizáveis ao
LOCATARIO.
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DA RESCISÃO
CLAUSULA DECIMA SEXTA O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses pÍeüstas
em lei e, em caso de desapropriação do imóvel ou de sinisúo que inviabilize a sua utilização, ficando
este pacto âutomalicarnente rescindido.

Paúgrafo primeiro. Sern prejuízo do disposto ern qualquer outra cláusul4 este Contrato de
Locação poderá ser rescindido pela LOcATÁRL\ sem qualquer penalidade ou responsabilidade
adicional, mediante notificação por escrito à LocADoRÂ, no pram minimo de 30 (trinta) dias.

Paúgrafo segundo. Na hipótese de rescisão por cúpa do LOCADOR fica este obdgado ao
pagaÍnento de multa referente ao valor de 03 (três) meses de aluguel, e a aceitar a permanência do
MUNICIPIO no imóvel por pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias.

IX) INADIMPLEME.NTO
cLÃÚstrLA-EECxúA SÉTIMA - Caso a LOGATÁRIA descumpra qualquer uma das suas
ob'rigações preüstas neste contrato de Locação, não relacionadas ao pagamento do aluguel, a
LOCADORA promovení notificaçâo escrit4 acusando o descumprimento e estabelecendo o piazo de
30 (trmt4 dias, periodo duÍante o qual a LOCATÁRIA deverá smáJo, ou- sendo isso impossível de
imediato. pelo menos tomar providências nesse sentido. Decorrido esse prazo, se o inadimplemento
persistir ou as proüdências antes referidas não forem tomadas, a LOCADORA terá a faculdade de
adotar outra medid.4 que entenda cabível, inclusive de naturezajudicial.

cLÁusuLA DECIMA OITAVA - caso a LocADoRA descumpra qualquer uma das suas
obrigações previstas neste contrâto de Locação, a LoCATÁRIA promoverá notificaçâo escrit4
acusando esse descumprimento e estabelecendo o prazo durante o qual a LoCADORA deverá sanáJo.

N

DAS G
USULA DECIMÀ NONA - Todas as notificações relativas a este Contrato de Locação somente

serão vrílidas se enüadas por escri
no preâmbulo deste instrumento

to e acompânÍadás de aviso de recebimento aos endereços indicados

CLAUSULA VIGESSIMA - Nerúuma tolerânci4 expressa ou implicit4 por qualquer das partes, ern
relagão ao descumprimento das disposições desÍe contrato de Locação, será interpretada como
novação ou renúncia- nem afetará o direito da pete de exigir seu curnprimento a qualquer tempo.

cl-Áusul-À VIGESSIMA PRIMEIRA - No caso de qualquer das clánsulas deste Contrato de
Locação ser considerada invriüida ou sem efiúci4 permanecerão em vigor todas as demais cláusuias.

CLÁUSULA VIGESSIMA SEGUNDA - Este Contrato de Locagão vincula as parteq seus herdeirog
sucessores e cessionririos a qualquer titulo.

DA,E§CALIZACÃO
CLAUSULA VIGESSIMA TERCEIRA - Nos termos do art. 67 da Lei n" 8.666, de 1993. a
LOCATÁHA designará um fiscal, servidores públicos mrmicipaiq sendo este cientificado
formalmentg que irão acompanhar e fiscalizar a execução do contrdo de Locação, anotando em
regisfro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observâdos.
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DOFORO
CLAUSULA VIGESSIMA QIr'INTA - tncumbirá à CONTRATANTE proüdenciar a publicação de
Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabiveis ao pÍesente contrato, írando-se
competente o Foro da sede da CONTRÂTANTE por força da disposição do Art. 55. § 2", da L€i
Federal no 8.666/93, e alÍerações posteriores, especialnente as introduzidas pela tei Federal n
8-883/94, para dirimir questões adündas da presente relação jurídica.

E, assim, poÍ estrem de acordo com os tennos do presente Instmmento, após lido e achado
conformg ambas as paÍes o assinam na pres€nça das testemunhas abaixo, extraindo-se as copias
necessárias à sua execuçãq nos termos pÍevistos na legislação úgente.

oao
trabalho continua!

DA,PTIBLICACÃO
CLAUSULA VIGESSIMA QUARTA - Incumbiní à CONTRATANTE proüdenciar a publicação
deste contrdo, por extrato, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do presente, consoante exigência
do nt.26 do Estâtuto Licitatódo (t ei n. 8.666193).

João Cosra - PI, 05 de

ML.IiI DE JOÁO COSTA/PI
.Iosé Neto de Oliveira

Prefeito Municipal

PEREIRA RODRIGUES
CONTRATADO
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trabalho continua!

EXTRATO DO CONTRATO ADMIMSTRATIVO NO OTO,3I2O21 - PIúJC
PROCESSO ÁDjrílMSTll4TIl O N' 01 3.1.'2021
DISPENSÁ DE uclTÁÇÃo N, oo7. t,'zo2t

CONTRATANTE: MUNICIPIO Ot lOÃO COSTÀ ESTADO OO pnú pessoa juridica de direito
público intemo, inscritâ no CNPJ,MF sob n" 01.612.580/0001-30, estabelecida na Praça Central, Vno. - Centro -
CEP: 64.765-000, nesta cidade, neste alo representado por seu prefeito, JOSÉ NETO DE OLI\IEIRÀ brasileiro,
casado, portador da cédula de idenridade f 746.7A4 - SSP/PI e inscrito no CPF sob o n. 259.282.103-10, a
seguir, denominado LOCATÁRIÂ.

CONTRATADO: JOÃO DE DEUS PEREIRA RODRIGUES, brasileiro (a), pessoa fisica. devidamerte
inscrito no Cadastro 204.721.103-49, residenle e domiciliado na Praça Boa Esperança, Vrq Centro, João Costa -
PI, a seguir, denominado LOCADOR

o
Prefeitura de

N

OBJETO: Constitui objeto do pÍesente contrato a locação de um imór'el, de propriedade do LOCADOR. situado
na Praça Boa Esperança, Vrq Centro, município de João Costa - PI, para instalâção da Agência dos Correios, sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.
YALOR: O contrataÍúe pagará ao conirdado, pela locação do imóvel, objeto deste contrato, o valor do aluguel
mensal é de R$ 300,00 (duzentos reais), perfazendo o valor global de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
VIGENCIÂ: O contrato terá início em 05 fevereto de 2021 € termino previsto para 05 de fevereiro de 2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: h
UNIDÁDE / ORGAO: 02.02.00.- Secretsriq Mutde Administrafio e Plqnejamenk>SEMÁp
PROJETO/ÁTIVIDADE:01.122.0027.2010 Manuienção da Secretariq Adltit,istração e pla,teiame to
ELEMENTO DE DESPESÁ: 3.3.90.36 OUTROS SERI,1ÇqS IFaCUR)S PESSoÁ J(IRIDICÁ
FONTE DE RECUi'SO: 001 TF.SO{IRO MWICTPAL

João Costa - PI, em 05 de fevereiro de 2021

Prefeitura de João Costâ
Avenida 1o de Janêiro, s/no. - Centro - 64.765-000 - João Costa - pl.

CNPJ: 01612580/@01-30
Telefone (89) 348C0034

E-mail: ,,'.:.,.
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