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CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 0492022 - PMJC
PROCESSO ADMIMSTRÁTTVO N' 044/2022 _ PMJC
DISPENSA N'03I/2022

coNTRATo nn pnrsraÇÃo DE sERvIÇos DE LocAÇÃo DE ruÓvrl pene
NSTAT AÇÃo Do GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR. QI.,E ENTRE SI CELEBRAM O
MUNIcrpIo ou.toÃo cosrÀ -Ít r ulnIl ryAltETE on anlúlo coMEs. ART. 24, x,
DA LEI N". 8.666193.

O r,oclr/(nrO, o MUMCIPIO DE JoÃo coSTÁ5 EsTADo no praÚ, pessoa jurídica de

direito público intemo, inscrita no CNPJ/IvíF sob n' 01.612.580/0001-30, estabelecída na Praça

Central, Vn". - Cenro - CEP: &.765-ffi0, nesta cidade, neste ato repre§entado por seu prefeito, JOSÉ

NETO DE OLIVEIRA brasileiro, casado, portador da cédula de identidade f 746.784 - SSP/PI e

inscrito no CPF sob o n' 259.282.103- 10, e do outro lado, MARIA IVANETE DE ARAÚJO
GOMES, brasileira, pessoa fisic4 inscrita no CPF sob o n" 320.017.383-15,loc lizÀda na Rua Noé

Gomes, No. 125 - Cen§o, Joâo Costa - PI, a seguir, denominado LOCADOR (A), os quais

subscrevem o presente, rcsolvem, de comum acordo e em consonância com o disposto na Lei Federal

n' 8.666/93, firmar o presente contrato, que ser:i regido pelas cláusulas e condiçôes a seguir

estipuladas:

IX) OBIETO
CLÁUSUIÁ PRIMEIRA - Constitui objeto do presente contrato a Locação de um lmóvel, de

propriedade do LOCADOR, sih.rado na Rua Noé Gomes, N". 125 - Cenro, João Costa - PI, para

instalação do @ sob responsabilidade da Secretaria Municipal de

Administração.

USULA SEGLINDA - O presente Conbato integra o Processo Administrativo n." M4/2022, e
tem como seus anexos documentos daquele processo, em especial a Dispensa de Licitagão n"

BlnO22, e a justificativa Técnica, que âs paÍtes declaram ter pleno coúecimento a aceitam como

suficieDte par4 em conjunto com este contrato, defink o objeto contratual e pennitir o seu integral

cumprimento.

Panígrafo Primeiro - Os documentos meacionados nesta cláusula serào considerados

suficientes para, em conjunto com este insrumerto de contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita

execução.
Panigrafo Segundo - A partir da assinatura do presente termo, a ele passam a se vincular todas

as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que impoÍtem em alteraçõ€s de

qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos repÍesentantes Iegais das partes.

Panágrafo Terceiro - Havendo dúvida" ou divergências em relação ao disposto neste

instrumento de contÍato e seus anexos, as mesmas serâo objeto de acordo entre as paúes, prevalecendo

o que mais beneficiaÍ ao inteÍesse público, haja vista a supÍemacia deste sobre o interesse privado.
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USULA TERCEIRA - O prazo de execução do contrato teÉ início em 0l de junho de 2022 e

término prcvisto em 0l de junho de 2023, para a locação do imóvel, mencionado na Cláusula Primeira
deste instÍumento, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de acordo com ambas as partes.

Panigrafo Primeiro - Dada a vantagem do aproveitamento do preço durante o período
contratual, bem ainda a necessidade permanente e continua da Administ'ação Pública em relação aos
serviços avençados na Cláusula Primeir4 este contrato poderá ser prorrogado pelo mesmo periodo de
acordo com ambas as paÍes, tudo consoânte disposição inserida no aÍ. 57, II, da Lei n. 8-666193.

Panigrafo Segundo - A qualquer momento da vigência do contrato, o MUNICÍPIO podeni
desocupaÍ todo o imóvel ou paÍe dele, sem o pagamento de qualquer valor, a qualquer título, bastando
para tânto notificâr o LOCADOR com antecedência de 30 (trinta) dias.

DA LICITA cÃo
CLÁUSULA QUARTA - A contÍatâsâo de serviços desta nanrÍeza enquadra-se na hipótese de
Dispensa de licitação, no âÍt. 24, X, da Lei n 8.666193 e está respaldada no Processo Administativo
n'.M4/2022.

DO,PRECO
CLAUSULA QUINTA - Pela locação ora pactuados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor de R§: 800,00 (oitocentos reais) mensais, totalizando para o período de 12 (doze) meses o valor
de RS: 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Panigrafo primeiro - Após a avaliaçâo do Recibo de Aluguel, constatado o atendim€nto de
todas as clâusulas contrâtuais o(a) gestor do contrato daná o aceite, encaminhando-o, imediatamente,
âo s€lor de Controle de Empeúo e Liquidação-
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Panigrafo primeim - O pagamento acima referido será efetuado ats'aves de
depósito/transferência bancári4 em nome do (a) contratado (a).

Panigrafo segundo - O valor do aluguel seú reajustado pelo Índice Geral de Preços de
Mercado da Fundação Getulio Vargas (IGPM - FGV), ou pelo Indice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) ou pelo indice de Preços ao Coosumidor Amplo @CA - FGV), de todos o
menor, e somente poderá ser requerido, por escrito, depois de decorridos 12 (doze\ meses da data de
assinatura do presente instrumento.

DO PAGAMENTO
CLÁUSULA SEXTA - O LOCADOR devení exped.t, no prirneiro dia útil do mês subsequente ao da
locação, RECIBO DE ALUGUEL, em nome do MUNICFIO DE JOÂO COSTA, em que consre:

a) o valor do aluguel de forma numérica e por extenso;
b) o nome completo do LOCADOR;
c) o CNPJ do LOCADOR;
d) o GNPJ do MLTNICÍPIO DE JOÂO COSTA;
e) o número do empenho;
f) o endereço completo do imóvel locado;
g) o período referente ao aluguel.
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Panâgrafo segundo - O pagamento será efetivado pelo CONTRATANTE a (o)
CONTRATADO(A), ate o 5' dia útil do mês subsequente ao da apÍesentação da faturrnota fiscal, eÍn
conformidade com os serviços prestados.

Parágrafo terceiro - O LOCADOR deverá indicar, por meio de offcio a ser entregue ao gestor

de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias após a assinaturà do contrato, o número de conta bancária
abeÍa em seu nome, o número da agàrcia e o nome da instituição bancâria em que serão efetuados os

depósitos.

AIS
CL USULA S MA - Ao CONTRATANTE é reservado o direito de, a qualquer ternpo, fazer
alterações que impliquem na rcdução ou aumento dos serviços, nos limites da Lei das Licitações.

CL USULA OITAVA - A despesa decorrenle deste contrato correrá por conta dâ seguinte dotação
orçamentária:

IJNID. ORÇAMENTÁRIA O2.O2.OO _ SECRETARIA MUN. DE ADMIMSTRAÇÀO E
PLANEJAMENTO.SEMAP
Proj. Atiúdade - 04 .122.0027.2010 -Manutenção da SecretaÍia Administ-ação e Planejamento
Nrt Despesr - 33.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros - P. Física
fNT. RECURSOS: 1.500.00.999/Tesouro Municipal

DOSENCARGOS
CLÁUSULA NoNA - A LOCATÁruA não seÉ responsável por quaisquer encaígos, tributos,
despesas condominiais relacionados ao imóvel onde se situa a área locada, ficando, assim, dispensada
do cumprimanto das obrigações previstas nos incisos VIIL X e XII, dos ads. 23 e 25 da Lei n'
8.245tgr.

o
Prefeitura de

N

A N
DECIMA - A LOCATARIA responsabiliza-se, civil e criminalmente, por danos

materiais e pessoais. na hipótese de qualquer sinistro quo venha a ocorrer contra terceiros, em
decorrência da utilização do imóvel e realização das atividades às quais se propõe.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A LoCATÁruA se compÍomete 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, Íeparo ou remoção de seus bens e equipamentos, inclusive
por seus empregados, agentes, ou rspresentantes autorizados, exceto se tais rcclamações ou danos
forem comprovadamente imputiiveis à LOCADORA ou resultantes de atos praticados por seus

empregados, agentes, pr€postos ou qualquer terceiro.

CLÁUSuLA DECIMA SEGUNDA - Se a LOCADORÂ for autuada, notificad4 citada intimada ou
condenada em raáo do não cumprimento, em época pópria, de qualquer obrigação atribuível à
LOCATÁRIA, seja de natureza civil, fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra especie, a
LOCATÁRIA satisfaÍá a respectiva obrigação, ou excluiÉ a LOCADORÁ do polo passivo da
autuação, notificação, citação, intimação ou condenação mediante decisão irrecorrível, sob pen4 de
assim não procedendo, arçar com os custos relativos à defesa dos intercsses da LOCADORÂ, bem
como com os danos materiais, ou à imagem, causados à LOCADORA.
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ols onruclÇôes na locarÁru-l
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Além de todas as demais obrigações previstas nas cláusulas
ânteÍiores, bem como das naturalmente decorÍentes deste instrumento, são obrigações do LOCADOR,
durante todo o prazo de vigência contratual:

l'- Gerais:
I. Responsabilizar-se, totâl ou parcialmente, direta ou indiretamente, pelos danos causados

diretamente ao MUNICiPIO ou a terceiÍos, decoÍrentes de ação ou omissão dolosas ou
culposas, nâo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização realizada pelo
MUMCÍPIO;

ll- Manter-se duránte toda a execução do contrato ern compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de HABILITAÇÃO exigidas por lei;

III. Comunicar à fiscalizaçâo, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se

verifique com ou no imóvel;
[V. Prestar todos os esclarecimento ou informações solicitadas pelo MUMCÍPIO, ou por seus

prepostos, sobÍe o objeto;
V- Efetuar manutenção e possíveis reparos no imóvel decorrentes do desgastê natural do mesmo,

ou quaisquer outÍos não relacionados ao uso devido do imóvel no pmzo de l0 (dez) dias a

contar da dâtâ de Íecebimento da notificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, est€
deverá ser requisitado e justificado pelo locador at-aves de oficio ao gestor do contrato.

§ 2". Específicas:
I- EntregaÍ ao IvíUNICtPIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina,

incluindo a pintura;
II. Garanú ao MUNICiPIO, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado;
trI. Manter, durante o período da locação, a forma e a destinação do imóvel;
IV- Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
V. Fomecer,. num pÍazo mriximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrâto, âo

MUNICIPIO, por sua conta, laudo tecnico do imóvel atualizado, onde conste estaÍ o mesmo
em condições estrutúais parâ â execução do objeto contràtual, bem como descrição minuciosa
do estado em que será entregue o mesmo, através de laudo de vistori4 com expressl
referência aos eventuais defeitos existentes:

a) O laudo de vistoria deverá conteÍ fotos de todos os cômodos do imóvel (piso, pintur4
instalações elétricas etc.), afim de demonstrar a condição em que o imóvel foi entrcgue.
Depois de concluído e aprovado, o rcrmo de vistoÍia inicial passaná a ser paÍte integrant€ do
presente instÍumento contratual, sendo a ele anexado ao processo administrativo Íespectivo.

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

c) Em, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do prazo de vigência, o
LOCADOR deverá elaborar termo de vistoria final provisório e enúegálo ao(à) gestor de
contrato, que o zubmeterá à aprovação do MUNICFIO, verificando as reais condiçôes do
imóvel e confrontando com o termo de vistoria inicial.
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Em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de ügênci4 o LOCADOR
devenâ elaborar termo de vistoria final definitivo e entregáJo ao(à) gestor de contrato que

procedeá conforme a alínea "c" supra.

Fomecer ao MUNICFIO o rccibo de aluguel em conformidade com o disposto neste contrato;
Pagar os impostos e as taxas, incluindo-se o IÍnposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e

suas taxas agregadas, tais como coleta de lixo e combate a incêndio, e ainda o pIêmio de
segum complementaÍ contra fogo, que incidam ou veúam a incidir sobre o imóvel;
ExibL ao MUNICÍPIO, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam
sendo exigidas;
PcÍnitiÍ ao MLINICÍPIO, ao final da vigência contatuâI, a reúada das redes elétrica e lógica
por ele instaladas para adequação das instalações do imóvel às suas necessidades.

qEr

Prefeitura de
N

o

CNPJ: 0í 61 2580/0001 -30
Telefone (89) 348H034

-mail: orefeituramuniciDalioaocosta(@qmail.com

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

USULA DECIMA QUARTA - Além das naturalmente decorrentes do presente contrato,
constituem obrigações do MUNICÍPIO:

I. Pagar o valor devido ao LOCADOR no prazo avençado;
II. Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suâs etapas, registrândo as ocorrências;
III. Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compativel com a natuÍ€za deste e com o fim a

que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;

ry. Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

V. Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou
defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais tuóações de terceiros.

VI. Realizar a imediara reparação dos danos verificados no imóvel, ou nÍrs suas instalações,
provocadas por si, seus dependartes, visitântes ou prepostos.

VII. Quanto às benfeitorias necessárias intÍoduzidas p€lo MUNICÍPIO, ainda que não autorizadas
pelo LOCADOR, bem como as úteis, d6sde que autorizzdâs, serão indenizadas pelo
LOCADOR e permitern o exercício do direito de Íetenção por parte do MUNICIPIO;

VIII. Não modiÍicar a forma intema ou extema do imóvel sem o consentimento previo e por escrito
do LOCADOR;

D(. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documeÍrtos de cobrança de tributos e encargos
condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda
que dirigida a ele, MUMChIO;

X. Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, energia elétrica e gás, água e esgoto, e

quaisquer ouEas que vierem a gravar o imóvel durante o prazo de vigência do contrato;
xI. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação

pÉvia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros,
na hipótese prcvistn no aÍt. 27 , da Lei 8.2451911'

DAS MODIFICACÔES DO IMÓVEL
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cLÁusure DECIMA QUINTA - É expressamente vedado ao t-ocetÁnro modificar a eshutura
do imóvel locado, sendo que as benfeitorias necessiírias e úteis, porventura executadas no decorrer da
Iocação e desde que pÍ€viamente autoúadas por escrito pela LocADoRA, serão indeniáveis ao
locerÁnro.

DA RESCISÃO
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - O presente contrato poderá ser rescindido nas hiÉreses pÍevistas
em lei e, em caso de desapropriação do imóvel ou de sinistro que inviabilize a sua utilização, ficando
este pacto automâticamente rescindido.
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CL USULA DECIMA MA Caso a LOCATÁRIA descumpra qualquer uma das suas
obrigações prcvistas neste Contrato de Locação, não relacionadas ao pagamento do aluguel,

Parágrafo primeiro, Sem prejuízo do disposto em qualquer outra cláusula, este Contrato de
Locação podeni ser rescindido pela LocATÁuA, sem qualquer penalidade ou responsabilidade
adicional, mediante notificação por escrito à LOCADORA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo segundo. Na hipótese de rescisão por culpa do LOCADOR, fica este obrigado ao
pagamento de multa rÊfeÍ€nte ao valor de 03 (três) meses de aluguel, e a aceitar a permanência do
MUNICÍPIO no imóvel por pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias.

a
LOCADO RÂ promoverá notificação escrita, acusando o descumprimento e estabelecendo o prazo de
30 (trina) dias, período duran te o quâl a LOCATARL{ devená sanáJo, ou, sendo isso impossível de
imediato, pelo menos tomar providências nesse sentido. Decorrido esse prirm, se o inadimplemento
persistir ou as providências antes referidas não forern tomadas, a LOC
adotar outra medidâ, que entenda cabível, inclusive de nahrreza judicial.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - Caso a LOCADORA descumpra qualquer uma das suas
obrigações previstas neste contrato de Locação, a LOCATÁRLA promoveni notificação escrita,
acusando esse descumprimento e estabelecendo o prazo durante o qual a LocADoRA deveni sanáJo.

DAS DISPOSICÔES GERAIS
CLAUSULA DECIMA NONA - Todas as notificações relativas a este Contrato de Locação somente
serão válidas se enviadas por escrito e acompanhadas de aviso de recebimento aos endereços indicados
no preâmbulo deste instrumento

cLÁusuLA VIGESSIMA - NeÍüuma tolerânci4 expressa ou implicit4 por qualquer das paÍtes, em
relação ao descumprimento das disposições deste contrato de Locaçáo, seú interpretada como
novação ou renúncia, nem afetará o direito da parte de exigir seu cumprimento a qualquer tempo.

cLÁusuLA VIGESSIMA PRIMEIRA - No caso de qualquer das cláusulas deste cont-aro de
Locação ser considerada inválida ou sem eficáci4 permanecerâo em vigor todas as demais cláusulas.

cLÁusuLA VIGESSIMA SEGUNDA - Este contrato de Locação vincula as partes, seus herdeiros,
sucessores e cessionários a qualquer título.

CÃO
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ClÁUSUre VIGESSIMA TERCEIRA - Nos termos do art. ó7 da Lei no 8.666, de 1993, a

I-OCefÁruA designaní um fiscal, servidores públicos municipais, sendo este cientificado
formalmente, que irão acompanhar e fiscalizar a execução do ConFato de Locação, anotândo em
registro próprio todas as ocorÉncias e determinando o que for necessiário à regularização das falhas ou
defeitos observados.

DA,PUBLTCACÃO
CLAUSULA VIGESSIMA QUARTA - IncumbiÉ à CONTRATANTE providenciar a publicaçào
deste contrato, por extrato, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do presente, consoânte exigência
do aÍt. 26 do Estatuto Licitatório (Lei n. 8.666/93).

IX),FORO
CLAUSULA VIGESSIMA QUINTA - IncumbiÉ à CONTRATANTE providenciar a publicação de-
Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licita@es cabíveis ao presente contrato, fixando-se
competente o Foro da sede da CONTRATANTE por força da disposição do Art. 55, § 2', da Lei
Federal no 8.666/93, e alterações posteriores, especiatnente as introduzidas pela Lei Federal n
8.883/94, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

E, assim, por estarem de acordo com os termos do present€ Instrumento, após lido e achado
conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemuúas abaixo, extaindo-se as copias
necessárias à sua execução, nos teÍmos previstos na legislação vigente.

N

Ípto or roÀo cosrepr
José Nero de Oliveira
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r,oceTÁnro: o MUNICIPIo DE JoÃo cosTA, Esreoo oo pHui, pessoa juridica de direito público
intemo, inscrita no CNPJ/MF sob n" 01.612.580/0001-30, estabelecida na Praça Certral, s/n". - Centro - CEP:
64.765{00, Besra cidade, neste ato repÍÊsentado por s€u prefeito, JOSÉ NETO DE OLMIRA, brasileiro,
casado, ponador da cedula de identidade n'746.784 - SSP/PI e iDscrito no CPF sob o no 259.282.103-10.
L(rcAIX)R: MARIÁ IVANETE On enlÚ.fO GOMES, brasileir4 pessoa fisic4 inscrita no CPF sob o no

320.017.383-15, localizada na Rua Noé Gomes, No. 125 - Centro, João Costa - PI, a s€guir, denominado
LOCADOR (A).

OBJETO: Constitui objeto do prssente contrato a Locação de um lmóvel, de propriedade do LOCÀDOR,
situado na Rua Noé Gomes, N'. 125 - Centro, João Costa - PI, para instalação do Cruprmento ds Polícir
Militrr/GPM, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Adminisra$o.

VIGÊNCIÀ O prazo de exccução do cotrtrato tsrá início em 0 t de junho de 2022 e término pÍeyisto em 01 de
junho de 2023, para a locação do imóvel, mencionado na Cláusula Primeira deste instrumento, podendo ser
prorrogado pelo mesmo periodo de acordo com ambas as partes.
VALOR: R$: E00,00 (oitocentos Íeais) mensais, totalizando para o período de 12 (doze) meses o valor de RS:

9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
RECUR§OS E DOTAÇÃO ORÇÁMENTÁRIA:
TJNID. ORÇAMENTÁFJA _ O2.O2.OO _ SECRETARIA MI]N. DE ADMINISTRÂÇÃO E PLANEJAMENTO-
SEMAP
Proj. Atividade - 04.122.@27 .2OlO - Manutenção dâ Seffetaria Administração e Planejamento
Nat. Despesa - 33.90.36.00.00 - Outros Sew. de Terceiros P. Física
FNT. RECURSOS: 1.500.00.999/Tesouro Municipal

João Costa - PI, 0l dejunho de 2022.

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Cênfo - 64.76S000 - João Costa - Pl.qEr CNPJ: 01612580/0001 -30

Telefone (89) 3486-0034

ÂcclrPlüElla í.d.r rociir! turamunicl alo toaocosta(Oomail.com

ioao<osta.pi.tov.b| pre <,turaí.ejo..o.osta prcí€'turàmunicipalderoaocostapref eituíadeioaocostà
I

E-mail: Drefe

EXTRÁTO DO CONTRÀTO ÂDMINISTRATIVO N" O49NO22.PIüIÍJC
PROCESSO ADMIMSTRATIVO N" 044/2022 _PMIC
DISPENSA N" 031/2022
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