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CONTRATO ADMINISTRÂTIVO N'0502022 . PMJC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'O M4IZO?Z _PM]C
DISPENSA N" 03I/2022
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O rOCar,,imO, o MUNICIPIO or, lOÃO COSTA, I,STÂDO nO puUÍ, pessoa jurídica de
direito_ púàlico intemo, inscrita no cNPJÀ,tF sob n' 01.612.580/0001-30, estabelecida na praça
central, vno. - cenho - cEP: 64365-a00- nesta cidade. neste ato Íepresentado por seu prefeito, JosE
NETO DE OLIVEIRA" brasileiro, casado, portador da cédula de identidade f 746.7t4 ssp/pl e
inscrito no CPF sob o n" 259.282.103-10, e do ourro lado, GILDENE RODRIGUES DA §ILVA,
brasileir4 pessoa fisica, inscrita no cPF sob o a" 667.749.613-34, localizada na Rua projetada, vn -
Zona Urbut4 João Costâ - PI, a seguir, denominado LOCADOR (Â), os quais súscreveÍn o
pres€ntc, resolvem, de c.omnm acordo s em cormcrâncà com o disprto na Lei Fcdcral n" g-ffi6/93,
firmaÍ o presente contrato, que será regido pelas cláusulas e condições a segufu estipuladas:

DOOB'ETO
CLAUSULA PRIMEIRA - constitui objeto do presente contrato a Locação de um Imóvel, de
propriedade do LOCADOR, situado na Rua Projetad4 sln, Zona Urbma, Joâo Costa - pI, para
instalação da Casa de Arolo para os Módlcos. sob responsabilirlade da Secretaria Municipal de
Saúde-

EX TTATS
CL usulA SEGIINDA - o presente contato integra o processo Administrativo n." a44/2022. e
tern como seus anexos documentos daquele processq em especial a Dspensa de Licitação n
031n022. e a justificativa Tecnic4 que as paÍtes declaram ter pleno coúecimento a aceitam corno
suficieirte pa4 em conjunto oom este contrato, definir o objeto contratual e permitir o seu integral
cumprimento.

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados
suficientcs PdA €m ccljunto com este instrunrcírto dÊ coÍrtrdo- defiirir o een objeto € a sua pcrfcita
execução.

Panágafo Segundo - A partir da assinduÍâ do pres€nte terrno, a ele passam a se vincular todas
as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierern a ser realizados e que importem em alterações de
qualquer condiçâo conhatual, desde que devidamente assilados pelos representantes lggais das iartes.Panígafo Terceiro - Havendo dúvidas ou divergências em relagão ao dispostô neste
instÍumento de contrato e seus anexos, as mesmas serâo objú de acoÍdo entre as partes, pievalecendo
o que mais beneficiar ao interesse público, haja vista a supreÍnacia deste sobre o in-teresse privado.

C USULA TERCEIRA - O prazo de execução do contato terá hício em 0l de junho de 2022 e
téÍnino preüsto em 0l de juúo de 2023, para a locação do imóve! mencionado na cláus'la primeira
deste iostÍumento, podendo ser prorrogado pelo mesno período de acordo com ambas as partes.

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Cêntro - 64.76 00 - João Costa _ pl.

CNPJ:0161258O/000130
TelêÍone (89) 3486-0034
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Prrígrafo Primeiro - Dada a va[tageÍn do aproveitarnento do preço durante o período
conhatual, beÍn ainda a necessidade perma[ente e contínua da Administração Pública em relação aos
serviços avençados na Clíusula Primeir4 este contrato poderá ser prorrogado pelo mesmo período de
acordo com ambas as paÍtes, tudo consoante disposição inserida no art. 57, II, da Lei n. 8.666193.

Parrigrafo Segundo - A qualquo momento da vigência do contrato, o MUNICÍPIO poderá
desocupar todo o imóvel ou parte dele, sem o pagamento de qualquer valor, a qualquer título, bastando
paÍa tanto notifictr o LOCADOR com antecedência de 30 (trinta) dias.
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DA LICITACÃO
CLAUSULA QUABTA - A sonu"raçâo dç serviços d§,rta oa$r€za «rqradra-se na hipótesç de
Dspensa de licitação, to aÍ1. 24, X, da Lei n. 8.666193 e estri respaldada no Processo A&ninistrativo
r".044D022.

DO,PRECO
CLAUSULA QUINTA - Pela locação ora pactuados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor de R$: 400,0ü (quarroeenÍos ÍÊais) mensais, totalizando para o periodo de 12 (doze) nreses o
valor de RS: 4.800,00 (quatro mil e oitocrntos reais).

Parágrafo primeiro - O pagamento acima referido seni efetuado através de
depósito/transferência bmcríri4 em nome do (a) contratado (a).

Paligrafo segundo - O valor do aluguel seni reajustado pelo indice Geral de Preços de
Mercado da Fundação Geútio Vargas (IGPM - FGV), ou pelo indice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA FGV), de todos o
menor, e somente podeú ser requerido, por escrito, depois de decorridos 12 (doze) meses da dala de
assinalura do pÍesente insüumento.

DOPAGAMENTQ
CLAUSULA SEXTA - O LOCADOR deverá expedir, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da
locação, RECIBO DE ALUGUE! ern nome do MUNICÍpIO Oe fOÃO 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 cNPJ do MI-.rNlCípro DE JOÃO COSTA;
e) o número do ernpenho;
f) o endoeço completo do imóvel locado;
g) o período referente ao aluguel.

Panágrafo primeiro - Após a avaliação do Recibo de Aluguel, constatado o atendimento de
todas as cláusulas contratuais o(â) gestor do contrato dará o aceite, encarninhando-o. imediatarnente,
ao setor de Controle de Empeúo e Liquidação.

Parágrafo segundo - O pagamento será efetivado pelo CONTRATANTE a (o)
CONTRATADO(A), até o 5'dia útil do mês súsequente ao da apÍesentação da fatura/nota fiscal, em
confonnidade corn os srviços prestados.
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PanágÍafo terceiro - o LocADoR deverá indicar, por meio de oficio a seÍ entÍegue ao gestoÍ
de conü-ato, no pÍazo de 5 (cinco) dias após a aqsinatura do contrato, o número de cõnta baiqirla
aberta em seu nome, o núlnero da agência e o nome da irstituição bancriLria em que serão efetuados os
depósitos.

D TERA NTRA
CLAUSULA S TIMA - Ao CONTRATANTE é reservado o direito de, a qualquer lempo. lazer
alterações que impliquern na redução ou aumento dos serviços, nos limires da Lei das Licitações.

DA DOTACÃOoRC Ánra
clÂusulâ olrAVA - A despesa deconeate dÊsrê çontralo sonerá por coota da seguinte doÍaçfu
orçmrentária:

E

H§/(p
qEo

Prefeitura de João Costa
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UNID. ORÇAMENTÁRH - 02. I I.OO - FIJNDO MI.'NICIPAL DE SAÚDE/FMS
Proj. Atividad€ - 10.301.0210.2055 - Manutençâo e Encargos do FMS
NrL Despcsa - 33.90.36.00.00 - Outros Sew. de Tercriros - p. Física
FllT. BACITX§O§: Tesouro Municipel - 1.500. OO.3OO/FMS

rx)p f,NCARGOS
CLAUSULA NONA - A LOCATÁRIA não será responúvel por quaisquer orcargos, tributos,
despesas condominiais relacionados ao imóvel onde se situa a rárrea iocada ficando, assiÃ, dispensada
do cumprimento das obrigaçôes previstas nos incisos vIII, XI e xl, dos arts. 23 e 25 d; Lei n"
a.24St9t.

DA FESPONSABILIDÂDE CIVL
cLÁusuLA DECIMA - A LoCATÁRIA responsúiliza-se, civil e criminalmente, por danos
materiais e pessoaiq na hipótese de qualquer sinisüo que vsúa a ocorÍer conEa terc€iÍos, sm
decorrência da utilização do imóvel e realização das atividades às quais se propôe.

CLÁUSL'I-A DECIMA PRIMEIRA _ A LOCATÁRIA SE COÍPÍOMCIE A iNdErriZAr C/OU iSCNtAr A
LOCADORA de responsabilidade por reclamações ou danos diretos relúivos ao uso do imóvel
locado, e pela instalação, uso, maÍlutenção, reparo ou remoção de seus bens e equipamentos, inclusive
poÍ seus empregados, agentes, ou ÍepresÊntantes aütorizados, exceto se tais reclarnações ou danos
forern cornprovadaoorte irnputávçis à LocADoRA ou resultaates de atos prxicados poÍ sêus
empregados, agetrtes, pÍepostos ou qualquer terceiro.

cLÁusuLA DECIMA sEGt NDA - Se a LocADoRA for autuada, notificada citad4 intimada ou
condenada ern raáo do não cumprimento, em época própria de qualquer obrigação atribuível à

-L9ç+I|§À seja de nanreza civit, tsca, rabaltrista piwidencirLria ou àe qualq,io'out 
" 

espécie, a
LOcATARIÂ 

-satisfará 
a respectiva obrigação, ou excluirá a LocADoú di polo pasiivo da

autuaçâo, notificação, citação, intimaçâo ou condenação mediante decisâo irrecorrível, sol pen4 de
assim nâo procedendo, trcaÍ com os cu§os relativos à defesa dos interesses da LOCnErOIi,q. bem
como com os danos materiais, ou à imagerq causados à LOCADORA.

DAS OBRIGACÔES DA LOCATÁRIÂ
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CI-ÁUSULA DECIMÂ TERCEIRA - Além de todas as demais obrigaçôes previsras nas cláusrías
anterioÍes, bem como deq naturalmente decorÍmtes desfe instrur€oto, sâo obrigações <to LOCADOR,
duÍante todo o prazo de ügência contratual:

1'. Gerais:
I. Responsabilizã-se, total. ou parcialmente, direta ou indiretamente, pelos danos causados

diÍetamente ao MUMCÍPIO ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissâo dolosas ou
grlpo*", não excluindo ou reduzindo tal responsabilidad. a fissalização realizada pelo
MTINICIPIO;

il. Matrter-se durante toda a execução do contrato em compatibfidade com as obrigações
asçarmidas, as cç*dições de HABILITAÇÃO exieidês poÍ l€i;

III. comunicar à fiscalização, de imediato, qualquer ocorr&rcia anormal ou acidente que se
verifique com ou no imóvel;

Iv. Prestar todos os esclarecimento ou infonnações solicitadas pelo MUNICÍPIO, ou por seus
prepostos, sobre o objeto;

V. EfetuaÍ manutenção e possiveis reparos no imóvel decorrentes do desgase natural do mesmo,
ou quaisquer outsos não rclacionados ao uso devido do imóvel no prazo de l0 (dez) dias a
contar da data de recebimento da notificação. Caso haja necessidade de dilaçâo do prazo, este
deverá ser reqüsitado e justificado pelo locador atraves de oficio ao gestor do contrato.

§ 2'. Específicas:
I. Entregã ao MLrMCÍPIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina,

incluindo a pintura;
[. Gaanú ao MUNICÍPIO, durante o tempo da locação. o uso pacífico do imóvel locado;
III. Manter, durante o período da locação, a forma e a destinação do imóvel;
IV. Responder pelos vicios ou defeitos anteriores à locação;
v. Fomecer., num pÍazo rn:íximo de 05 (cinco) dias a contaÍ da assinatura do contrato, ao

MUNICIPIO, por sua ÊêÍlta laudo tésico do iryóvel a{uelizado, osds cons+e estâ{ o meslno
em condigões estuturais para a execução do objeto contratual, bem como descrição minuciosa
do estado em que saní entregue o mesmo, através de laudo de üstoriq com expressa
referência aos eventuais defeitos existentes:

a) o laudo de vistoria deverá conter fotos de todos os cômodos do imóvel (piso, pintura
instalações elericâs etc.), afim de dernonsüar a condição em que o imóvel foi entegue.
Depois de conciuido e aprovadq o termo de vistoria inicial passará a ser parte integranti do
presente instrum€nto contratual, sendo a ele aexado ao processo adminisaativo respectivo.

b) Hal'endo divergência quanto à descrição constante no laudo de vistoria, o órgão beneficiifu-io
do imóvel comunicarii através de oficio dirigido ao(à) gesto(a) de contrató, os pontos do
laudo sobre os quais diverge, para que o(a) gestor(a) de contÍato, em conjunto com o
LOCADOR. realüe a conferência no local e procedas às correções necessárias;

c) Em, no mínimo' 120 (cento e viate) dias antes do vencimento do prazo de vigênci4 o
LocADoR deverá elúora termo de vistoria final. proüsório e entregá-lo ao{à) gestor de
contrato. que o submeterá à aprovação do MtrNICipIo, veriícando as reais conãições do
imóvel e confiontando com o termo de üstoria inicial.
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d) Em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de vigênci4 o LocADoR
deveni elaborar teúno de visoria 6nal definitivo e entregá-lo ao(à) gLtor de contralo que
procederá conforme a alínea "c" zupra.

VI.
VII.

Fomecer ao MUNICIPIO o recibo de aluguel em conformidade com o disposto neste contÍato;
Pagar os impostos e as taxâs incluindo.se o Imposto predial e Tenitorial urbano (Iprtr) e
suas taxas agregadas" tais como colaa de lixo e combate a incêndio, e ainda o pr€mio de
seguro complementã contra fogq que incidarn ou venhan a incidiÍ sobre o imóvel;
Exibir ao MUNICiPIO, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam
sendo exigidas;
Permitir ao MLNICÍPIO, ao final da vigârsia contrúuâI, a retirada dac redes eletrica e lógica
por ele instaladas para adequação das instalações do imóvel às suas necessidades.

x. Não instala no imóvel objeto da locação qualquer equipamento capaz de expor a risco apropriedade d^ LOCADORA;

pAç oBRrcAcÔES rx) iruNrcÍPro
CLAUSULA DECIMA QUARTA. - Alern das naturalmente decorrentes do presetrte contato,
constituem obrigações do MUNICiPIO:

t.
TI.

III.

Pagar o valor deüdo ao LOCADOR no prazo avençado;
Acompahar e fiscaliza o objeto em todas as suas etryaq registrando as ocorrências;
Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natuÍeza deste e com o fim a
que se destin4 devendo ratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu,
Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as daerioraçõe.s
decorrentes do seu uso normal;
Levar imediaamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou
d€f€ito crrja rqaÍação a este incumba bern corno as evenaais tuóações d& úceii"e.
Realizar a imediata reparação dos danos veriÍicados no imóvel, ou nÍls suírs instalaçôeq
provocadas por si, seus dependenteg visitantes ou prepostos.
Quanto à benfeitorias necessárias inroduzidas pelo MUNICÍplo, ainda que niío autorizadas
pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas serão indenizadas pero
LOCADOR e permitem o exercicio do direito de raengão por paÍe do MUNICÍPIO;
Não modificar a forma intema ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito
do LOCADOR;
Entregar imediararnente ao LocADoR os docum€ntos de cobrança de tributos e encaÍgos
condominiaiq bern como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública aiida
que dirigida a ele, MUNICIPIO;
Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, energia elétrica e gris, rágua e esgoto, e
quaisquer outras que vierem a gravar o imóvel durante o prazo de vigàrciã do õntrato; 

-
Permitir a üstoria do imóvel pelo LocADoR on poÍ seu mandarrí'rio, mediante combinação
prévia de dia e hora, bern como a&nitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiios,
na hipótese previst a ao út. 27 , da Lei 8.245/91

DAS MODIFICACÔES DO IMÓVEL
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CLÁUSUIA DECIMA QUINTA - E expressamente vedado ao LOCATÁRIO modificar a esEurura
do imóvel locado, sendo que as benfeitorias necessárias e úteiq poryenhrra executadas no decorrer da
locação e desde que pÍeüamente autorizadas por escrito pela LocADoRA, serão indeniáveis ao
LOCATARIO.

DA RESCISÀO
CLAUSULA DECIMA SEXTA - O pÍesertê contrato podeni ser rescindido nas hipóteses previstas
ern lei e, ern caso de desapropriaçâo do imóvel ou de sinisuo que inüabilize a sra utilizaçâo, ficando
este pacto automaticamente rescindido.

Prrágnfo primciro. Sem prejuízo dq dispo*o em qudqus êufa clausula este Conaaco dç
Locação poderá ser rescindido pela LOCATÁRIA. sem qualçer penalidade ou responsúilidade
adicional, medimte notificaçâo por escrito à LOCADORA, no prazo minimo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo segundo. Na hipótese de rescisão por culpa do LOCADOR, fica este obrigado ao
pagamento de multa ÍefeÍente ao valor de 03 (três) meses de aluguel e a aceitar a permanência do
MUMCIPIO no imóvel por pelo manos 45 (quarenta e cinco) dias_

o a
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DO INADIMPLEMENTO
CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - Caso a LOCATÁRIA descumpra qualquer uma das suas
obrigações pÍevistas neste Contrato de Locação, nâo relacionadas ao pagamento do aluguel, a
LOCADORA promoverá notificaçâo escrit4 acusando o descumprimento e estúelecendo o prazo de
30 (trinta) dias, período durante o qual a L@ATÁRIA deverá sanáJo, ou, sendo isso impoisível de
imediato, pelo menos tomar providências nesse sentido. Decorrido ess€ prazo, se o inadimplemento
persisú ou as providências antes referidas não forem tomadas, a LocADoRA ter:í a faculdade de
adotar ouúa medidq que entenda cóive1, inclusive de natureza judicial.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - Caso a LOCADORA descumpra qualquer uma das suas
oblgações previstas le§te Colrtrâtâ de Loaaçfu, a LOC,ITÁRIA notific$çâo e$rita,
acusando esse descuÍnprimento e estúelecendo o prazo durante o guâl â LoCADoRA deverá sanáJo.

DAS DISPOSICÔTS CEN,ITS
CLAUSULA DECIMA NONA - Todas as notificações relativas a este Contrato de Locaçâo somente
serão váüdas se enviadas por escrito e acompanhadas de aviso de recebimento aos endereços indicados
no preâmbulo deste itrstrumento

cLÁusuLA VIGESSIMA - Nenhuma tolerfoci4 expressa ou implícita por qualquer das pates" em
relação ao descumprimento das disposições deste contrato de Locaçâo, seni interpretada como
novação ou renúnci4 nem afetará o direito da parte de exigir seu cumprimento a qualqueÍ tempo.

cLÁusuLA VIGESSIMA PRMEIRA - No caso de qualqua das cláusulas deste contÍato de
Locação s€r considerada inv:íIida ou sem eficáci4 perrnaaecerão eru vigor todas as demais cláusulas,

cLÁusuLA vIGEssIMA SEGUNDA - Este contrato de Locação üncula as pãtss, seus herdeiros,
sucessores e cessioaiários a qualquer título.

Ílr
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DA FTSCALIZÂCÃO
Ct-ÁUSUle VIGESSIMA TERCEIRA - Nos rqrnos do Írit. 67 da Lei no 8.666, de 1993, a
LocATÁruA designará um fiscal sergidores públicos municipaiq sendo este cienüficado
formalmente, que irão acompanhar e fiscalizar a execuçâo do contrato de Locação, anotando em
registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessiário à regularizaÉo daq falhas ou
defeitos observados.

DAPUBLICACÃO
CLAUSULA VIGESSIMA QUARTA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicaçâo
deste contrato, poÍ extÍato, em até 05 (cinco) dias após a assinafura do presente, consoard exigência
do art. 26 do Estahl& LiitâróÍio (Lçi o. 8.66t93).

IX),FORO
CLAUSULA VIGESSIMA QUINTA - tncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação de-
Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se
competente o Foro da sede da CONTRATANTE por força da disposição do Art. 55, § 2', da Lei
Federal nç 8.6661E3, e alterações posteriores, especialmanrc as introduzidas pela Lei Federal n
8. 883/94. para dirimir questões advin.la< da presente relação jurídica.

E, assirn, por estarem de acordo com os tsmros do presente Instrumento, após lido e achado
confonne, mbas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as copias
necessárias à sua execução, nos tennos prwistos na legislação vigente.

João Costa - PI, 01
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Prefeitura de Joâo Costa

Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.76H00 - João Costa - pl.
CNPJ: 0í61 2580/0001 -30
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EXTRÂTO DO CONTRATO N)MD{ISTRATI!'O N" O5Or2O22. PMJC
PROCESSO ADMINISTRATryO N" 0,14l2a22 *PMIC
DISPENSA N' 03I/2022

o o
Prefeitura

LocarÁnro o MUNICIPIO DE .roÃo cosre, tsrADo Do PIAUí psro. jurídica de direito Ébtico
intemo, inscrita no CNPJÀ'ÍF só n'01.6t2.580/0001-30, estabelecida na praçâ central, s/n". - centro - cEp:
64.765400, nesta cidade, neste ato representado por seu prefeitq JosÉ NETo DE OLIVEIRÂ brasileirq
casadq portador da édula de identidade n' 746.784 - ssP/PI e inscrito no cpF sob o " 259.282.103-10.
LtocADoR: GILDENE RoDRrcuEs DÀ sILvA, brasileira, pessoa fisic4 inscrita no cpF sob o n.
667.74E.613-34, localizada na Rua Projetad4 sln - Zona Uóana João Costa - pl a segui( denominado
LOCADOR(Â).

o_ BJETo: constinri objeto do presente conaaro a Locação de um Imóvel de propriedade do LocADo\
situado na Rua Projetad4 sll, zúB uóana, João costa - pI, para instalação da Lrsa de Aooio orra os
Médicos- sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude,

I-GÊryCIA! 0 prazo de execução do contrato terá início em 0l de junho de 2022 e término previsto em 0l de
junho de 2023, para a locação do imóvel, mencionado na Cláusrla Primeira deste instrumánto, podendo ser
pronogado pelo mesmo período de acordo con ambas as paÍtes.
VALOR R$: 4O0,00 (quatrocentos reais) mensais, tcalizando para o periodo de i2 (doze) meses o valor de R§:
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
RECUR§OS E DOTAÇÂO ORÇamrxrÁme:
trNrD. ORÇArIENTÁRrA - 02.1 I .00 - FLTNDO MLTNICIPAL DE SAúDE/FMS
Proj. Atividade - 10.301.ô210.2055 - lvÍanutenÉo e Encargos do FMS
Nat. Despesa - 33.90.3ó.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - P. Fisica
FNT. RECIIRSOS: Tesouro Municipal - 1.500.00.100/FMS

João Costa - PI, 0l dejunho de 2022.

6ffi6

qBo
RÊOfS SOCtÂlS Prefeítura de João Costa

Avenida 10 de Janêiro, s/no. - Centro - 64.765-000 - João Costa - pl.
CNPJ: 01 61 258010001 -30
Telêfone (89) 3486{034

E-mail: . , '., : : : ::
Jo.ocostá.pl.teÍ.lri GjprcÍeir,ur.irÉio.ocojr. OpÍ€rerrüí<.r€jedelqsrd fl prereir,ur arrunir.rpár.lliir,úco,r.
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