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Contrato    que    entre    si    celebram,    na
forma    e    condlg6es    seguintes,    de    urn
lado ,        0        Fundo       Municipal        de
D e senvo lvimen to               So cial               de
Augrustin6polis/TO   e   de   outro,    o   Sr.
AI,CINDO  BERNARDIN0  DA   SII-VEIRA.

0       FUNI)0      MUNICIPAL       DE       DESENVOI,VIRENTO       SOCIAI.       D0       MUNIC±PI0       DE
AUGUSTIN6POI.IS,   Estado   do   Tocantins,   pessoa   juridica  de   direito  ptiblico
inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°.14.587.634/0001-05,    com   sede   a   Rua   Anicuns,
n°      191,      -     Centro,      nesta     cidade     de     Augustin6polis/TO,      neste     ato
representado    por    seu    Gestor    Municipal,     o    Sr.    Alirio    S6rgio   Mareco
Batist.a,     inscrita     no     CPF     787.053.121-91,     RG     224.845     2a     Via     SSP/TO,
residente   nesta   cidade,    doravante   denominado   CONIRATENIE,    e,    de   outro
lado   o   Sr.   AIICIND0  BERNARDINO  DA  SII.VEIRA,   brasileiro,    casado,    inscrita
no   CPF:    sob   o   n°    041.794.049-15   e   no   RG   n°    1446646    SSP-TO,    residente   e
domiciliada   na   Chacara   Dona  Amalia,    s/n°   -   Zc>na   Rural,    Darcin6polis/TO,
simplesmente   denominado   CONTRATADO,    resolvem   celebrar   o   presente   Termo
de   Contrato,    decorrente   da   Dispensa   de   LicitaGao   n°   001/2021,   mediante
as   clausulas   e   condiG6es   a   seguir   enunciadas.

1.  CILhusuIA  PRIREIRA  -OB.ET0
1.1.   Constitui  objeto  do  presente  a  locagao  do  im6vel  urbano,   localizado
na   Rua  Anincus,191,   Centro   -Augustin6polis/TO,    com  area   total   de
189,04     m2      (cento    e     oitenta    e    nove    metros     quadrado     e     quatro
centimetros   quadrados) ,   construido  em  tijolos,   cobertura  em  telha
de     barro,      piso     em     ceramica,      paredes     rebocadas,      instalaGao
el6trica,     hidraulica    e    hidrosanitaria    em    funcionamento    com    05
(cinco)    salas,    01    (urn)    banheiro   social,    01    (uma)    suite,    01    (uma)
copa,    01    (uma)    area   de   servic:o   e   01    (uma)    garagem.

2.criusuIA  SEGUNDA  -DA  FINAI.IDAI>E   pfroLlcA  A  SER  ATENDIDA
2.1.   A  presente  locaGao  visa  atender  a   finalidade  pdblica,   destinada  as
instalaG6es     e     funcionamento     da     Secretaria     Municipal     de     Trabalho,
Desenvolvimento   Social   e   Habita€ao.
2.2.    Fica   convencionado   entre   as   partes   que,    por   raz6es   de   interesse
publico,   podera  o   LOCATARIO  alterar   a   f inalidade  publlca   a   ser   atendida
pela  presente   locaGao,   a  qualquer  tempo,   sem  que   isso   acarrete   rescisao
do   contrato,   multa   ou   o   clever   de   pagar   qualquer   indenizaGao   ao   LOCADOR.
2.3.   A  modificaGao   na   destinaGao   a   ser   dada   ao   im6vel   sera   formalizada
atraves  de   Termo  Aditivo  previamente  analisado  pela  Assessoria  Juridica
do   Municipio.

3.  CLiusuIA  TERCEIRA  -DA  VIGENCIA  I   PROREOGACAO  D0   CONTRATO
3.1.     0    presente     contrato     tera     sua     vigencia     do     dia     08/02/2021     a
31/12/2021,    podendo   ser   prorrogado   pelo   prazo   maximo   definido   no   Art.
57,    IV   da   Lei   8.666,    de   21   de   Junho   de   1993,
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Art.   57.      A  duragao  dos   contratos
ficara   adstrita   a   vigencia   dos
orGamentarios,   exceto   quanto   aos
11   -   a    prestaGao    de    serviGos    a
forma      continua,      que     poderao

regidos  por  esta  Lei
respectivos   cr6ditos
relativos :
serem    executados    de

ter      a      sua      durac:ao
prorrogada  por  iguais   e   sucessivos  periodos   com  vistas
a   obtengao   de   prec:os   e   condiG6es   mais   vantajosas   para
a   administraGao,    limitada   a    sessenta   meses;
dada  pela Lei   n°    9.648,    de    1998)

(RedaGao

3.2.   A  presente  pega   contratual   esta   formalizada  na   forma   da   Lei   da   Lei
Federal   n°    8.666/93.
3.3.     0    contrato    podera    ser    sucessivamente    prorrogado    pelas    partes,
enquanto  houver  necessidade  pbblica   a   ser  atendida   atraves   da  presente
contrataGao,   mediante   assinatura  de  Termo  Aditivo,   ap6s  apresentac:ao  de
justificatlva   por   escrito   e   autorizagao   da   autoridade   competente   para
celebrar   o   contrato   em   nome   do   LOCATARIO.
3.4.   Para  a  extensao  do  prazo  contratual   e   lndispensavel  previa  analise
por   parte   da  Assessoria   Juridica   do  Municipio,   6rgao   ao   qual   clever   ser
encaminhado     o    pedido    de     renovagao,     em    tempo    habil    para     a    devida
apreciaGao .
3.5.    i    vedada    a    prorrogac:ao    automatica    do    presente    contrato    e,     na
hip6tese  de  irregularmente  verificar-se  a  continuldade  de  utilizaGao  do
im6vel   pelo   LOCATARIO,    ap6s   findo   o   prazo   ajustado   entre   as   partes   nao
ocorrera  a   transformac:ao  do  contrato   em  pacto  por  prazo   indeterminado.

4.  cLiusuIA  QunRIA  -DOTAcao  ORCAMENTaRIA
4.1.  As    despesas    decorrentes    desta    contrataGao    estao    programadas    em
dotagao   orGamentaria   pr6pria,   prevista   no   orcamento   do  Municiplo,   para
o   exercicio   de   2021,   na   classificaGao   abaixo:

6RGAO:     04.12.00    -FUNDO   MUN.     DO   DESENVOLVIMENTO   SOCIAL
UNIDADE:     04.12.01    -FUNDO   MUN.     DO    DESENVOLVIMENTO    SOCIAL
08.122.0125.2.036    -RANUTENcfo    I)0    FUNDO   MUNICIPAI.    DE    DESENVOI,VIRENT0
SOCIAL
3.3.90.36.00   -Outros   Servigos   de   Terceiro   -Pessoa   Fisica
10   -   Recursos   Pr6prios

5.  cLiusuIA  QulNTA  -DO  VALon  DA  LOcAcao
5.1.  Tendo    em    vista    os    valores    praticados    no   mercado    imobiliario    da
regiao,   as   partes   fixam  o  valor  mensal   do  aluguel   em  R$   1.500,00    (urn  mil
e  quinhentos   reais)  .
5.2.   Para   o   cumprimento   do   periodo   contratual,    fixam   o   valor   global   de
R$   16.500,00    (dezesseis   mil   e   quinhentos   reais);
5.3.     Somente     sera    possivel     urn    reajustamento    no    valor    do    aluguel,
previamente  acordado  entre   as  partes,   ap6s  passados   o  periodo  minimo  de
11     (onze)     meses    de    locagao    e,    para    tanto,     esse    reajuste    levara    em
considerac'ao  o   indice  Nacional  de   Prec:os   ao  Consumidor  -   INPC,   divulgado
pelo   Instituto   Brasileiro   de   Geografia   e   Estatistica   -   IBGE,    ou   outro
indice  que  vier  a  substitui-lo.
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salvo   as   deteriorac:6es   decorrentes   de   seu   urso   normal   e   aquelas
decorrentes   de   caso   fortuito   ou   forga  maior;
Levar    imediatamente    ao    conhecimento    do    LOCADOR    o    surgimento    de
qualquer   dano   ou   defeito   cuja   reparac:ao   a   este   incumba,    bern   como
as   eventuais   turbaG6es   de   terceiros;
Realizar   a   imediata   reparacao   dos   danos   verificados   no   im6vel   ou
nas   suas   instalag6es  provocados  por   si   ou  seus   agentes;
Entregar    imediatamente    ao    LOCADOR    os    documentos    de    cobranga    de
tributos   e  encargos   condomlniais   de   sua   responsabilidade,   bern  como
qualquer  intimaGao,  multa  ou  exigencia  de  autoridade  ptibllca,   ainda
que   dirigida   a   ele,    LOCATARIO;
Pagar   as   despesas   relativas   ao   consumo   de   energia   eletrica,    gas,
agua,   servigos   de   telefonia   ou   outro  meios   de   comunicaGao;
Permitir   a   vistoria   do   im6vel   pelo   LOCADOR  ou  por   seu  mandatario,
mediante  combinaGao  previa  de  dia  e  hora,   ben  como  admitir  que  seja
o  mesmo   visitado   por   terceiros,   na   hip6tese   de   allenaGao   do  mesmo
em   quando   nao   possuir   interesse   no   exercicio   de   seu   direito   de
preferencia  de   aquisiGao;
Permitir  a  reallzaGao  de  reparos  urgentes  pelo  LOCADOR,   com  direito
a  abatimento  do  valor  do  aluguem  na  hlp6tese  de  os  reparos  durarem
mais     de     10      (dez)     dias     e     a     rescindir     o     contrato     caso     seja
ultrapassado   o  prazo   de   30    (trinta)   dias;

®

6.  C14iusuILZI  SEXTA   -DO   PAGZRENTO

6.1.  0   LOCATARIO  pagara   ao   LOCADOR  o   aluguel   do  mss   de   referencia   ate
o   decimo   dia   util   do   mes   subsequente,    em   conta   bancaria   do   LOCADOR,
previamente   apresentada   ao   setor   flnanceiro   do   LOCATARIO.

7 .  cljinsulA  s±Tnm  -  DAs  OBRIGAcOEs  DO  LOcADOR
7.10   IjocADOR   e   obrigado   a:
I.        Entregar   ao   LOCATARIO   o   im6vel   alugado   em   estado   de   servir   ao   uso

a   que   se  destina  e  na  data   fixada  neste   instrumento;
11.       Garantir,    durante   o   tempo   da   locagao,    o   uso   pacifico   do    im6vel

locado;
Ill.       Responder  pelos  vicios   e  defeitos   anterlores   a   locac:ao;

IV.        Fornecer   ao   LOCATARIO   recibo   discrlminado   das   importancias   a   este
pagas,   vedada   a   quitac.ao   gen6rica;

V.       Pagar   as   taxas   de   administragao   imobiliaria   e   de   intermediaG6es,
se  existirem;

VI.       Pagar  o   Imposto   Sobre   a   Propriedade   Predial   e  Territorial   Urbana  -
IPTU,    incidente   sobre   o   im6vel   objeto   da   locagao;

8.  CLiusuIA  OITAVA   -DAS   OBRIGAC:OES   DO   IiocATARIO
8.1.  0   LOCATARIO   e   obrigado   a:

I.        Pagar  pontualmente   o   aluguel;
11.       Utilizar   o   im6vel  par  atendimento  de   finalidade  ptiblica;

Ill.       Restitulr   o   im6vel,    finda   a   locac:ao,    no   estado   em   que   o   recebeu,

IV.

VII.

VI I I .

IX.
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10.   CLiusuIA  D£C"A  -D0  I)IREIT0  DE  PREFERENCIA
10.1.    Nos   termos   do   Art.    27   e   seguintes   da   Lei   n°    8.245/91,    no   caso   de
venda,    promessa   de   venda,    cessao,    promessa   de    cessao   de    direitos    ou
daGao   em   pagamento   do   im6vel    locado,    o   LOCATARIO   tern   preferencia   para
adquirir  o  im6vel  locado  em  igualdade  de  condiG6es  com  terceiros,   devendo
o   LOCADOR   dar-lhe   ciencia   do   neg6clo   mediante   notificaGao   Judicial   ou
extraj udicial .
Parigrafo   thico    -    0    LOCADOR    tera    o    prazo    de    30     (trinta)     dias    para
manifestar  de   forma  inequivoca   sua   intenc:ao  em  adquirir  o   im6vel.

``Do  direito  de  preferencia

Art.    27.    No   caso   de   venda,    promessa   de   venda,    cessao
ou     promessa     de     cessao     de     direitos     ou     dac`ao     em
pagamento,   o   locatario  tern  preferencia  para  adquirir  o
im6vel  locado,   em  igualdade  de  condic:6es  com  terceiros,
devendo    o    locador    dar   -   lhe    conhecimento    do    neg6cio
mediante   notificagao   judicial,   extrajudicial   ou   outro
meio  de   ciencia   inequivoca.
Paragrafo   unico.   A   comunicagao   devera   conter   todas   as
condig6es   do   neg6cio   e,    em   especial,    o   prego,    a   forma
de   pagamento,    a   existencia   de   Onus   reais,    bern   como   o
local      e      horario      em     que      pode      ser      examinada      a
documentaGao  pertinente".

11.    cl.iusul.A  Dficlm  PRIMEIRA  -DA  CONTINUIDADE  DA  I.OcAcao
11.1.   Na   hip6tese   de   o   LOCATARIO   nao   possuir   interesse   em   adquirir
o   im6vel   locado   fica   desde   ja   acertado,    conforme   artigo   8°   da   Lei
8.245/91,    que   para   o   caso   de   sua   alienac:ao   ou   cessao   a   terceiros
permanecera  vigente  o  presente   contrato  de   locagao.

"Art.    8°    Se   o    im6vel    for   alienado   durante   a   locaGao,    o
adquirente   podera   denunciar   o   contrato,    com   o   prazo   de
noventa   dias   para   a   desocupaGao,    salvo   se   a   locaGao   for
por   tempo   determinado   e   o   contrato   contiver   clausula   de
vigencla  em  caso  de  alienaGao  e  estiver  averbado   junto  a
matricula  do   im6vel''.
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12.    cl,iusuIA  DficlMh  sEGt7NDA  -DA  FIscal,IZAcao
12.1   A   fiscalizagao   da    contratagao    competira   dirimir   as    dbvidas    que
surgirem   no   curso   da   execuGao   do   contrato,    e   de   tudo   clara   ciencia   a
Administrac:ao,   que   sera  exercida  pelo  Sr.     AI.±RIO  S£RGIO  RARECO  BAIISIzl,
Secretario   Municipal   de   Trabalho,    Desenvolvimento   Social   e   Habitagao,
ou   por    servidor    devidamente    designado,    a    qualquer    hora,    dentro    dos
padr6es     determinados     pela     Lei     Federal     n°.     8.666/93     e     posteriores
alterag6es .
12.2.    A   fiscallzac:ao    de    que    trata    este    item   nao    exclul    nem   reduz    a
responsabllidade     da     contratada,      inclusive     perante     tercelros,      por
qualquer  irregularidade,   ainda  que  resultante  de  imperfeiG6es  tecnicas,
vicios   redibit6rios,   ou  emprego  de   servigos   inadequados   ou  de  qualidade
inferior,   e,   na  ocorrencia  desta,   nao   implica  em  corresponsabilidade  da
Administragao  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,   de  conformidade   com  o  art.
70   da   Lei   n°    8.666,    de    1993.
12.3.     0    fiscal    do    contrato    anotara    em    reglstro    pr6prio    todas    as
ocorrencias   relacionadas   a   execuGao   do   contrato,    indicando   dia,   mss   e
ano,      bern     como     o     nome     dos     funcionarios     eventualmente     envolvidos,
determinando  o  que  for  necessario  a  regularizaGao  das   faltas  ou  defeitos
observados   e   encaminhando   os   apontamentos   a   autoridade   competente   para
as  providencias  cabiveis.
A  gestao   contratual   sera  de   responsabilidade   do   Sr.   ALiRIO  SERGIO  MARECO
BATISTA,     Secretario    Municipal    de    Trabalho,     Desenvolvimento    Social    e
Habitagao,    a   qualquer   hora,    dentro   dos   padr6es   determinados   pela   Lei
Federal   n°.   8.666/93   e  posteriores   alteraG6es.

13.   cLAusuIA  DiclMA  TERCEnA  -DAS  Dlsposlc:6Es  FINAls
13.1.   0  LOCADOR  se   obriga   a  manter,   durante   toda   a  execuGao  do   contrato,
em    compatibilidade    com    as    obriga€6es    por    ele    assumidas,     todas     as
condiG6es   de  habilitagao  e   quallficaGao  exigidas.
13.2.    0   LOCATARIO    se    reserva   o   direito   de    fazer   uso   de   qualquer   das
prerrogativas   dispostas   no   artigo   58   da  Lei   Federal   n°   8.666/93.
13.3.    0   presente    contrato    podera    ser    alterado    unilateralmente    pela
AdministraGao   ou  por   acordo   das   partes,   com  as   devldas   justificativas,
nos   casos  previstos   em  lei.
13.4.       A      inadimplencia      do      LOCADOR      com      referencia      aos       encargos
trabalhistas,      fiscais     e     comerciais     nao     transfere     ao     LOCATARIO     a
responsabilidade    por    seu    pagamento,     nem    podera    onerar    o    objeto    do
contrato    ou    restringlr    a    regularizaGao    e    o    uso    dos    servic;os    pela
Administrac:ao.

14.   cLiusulJA  DEcnm  QUARTA  -FORo
17.1.   i   eleito   o   Foro   da   Comarca   de   Augustin6polis/TO,   para   dirimir   os
lltigios    que   decorrerem   da   execuGao   deste    Termo   de    Contrato    que   nao
possam   ser   compostos   pela   conciliaGao,    conforme   art.    55,    §2°   da   Lei   n°
8 .  666/93 .
Para   firmeza   e   validade   do   pactuado,    o   presente   Termo   de   Contrato   foi
lavrado  em  duas   (duas)   vias  de   igual   teor,   que,   depois   de   lido  e   achado
em  ordem,   vai   assinado  pelos   contraentes.
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Augustin6polis/TO,   aos   08   dias   do   mss   de   fevereiro   de   2021.

ANT 0   CAYRES AIREIDA
Prefeito  Municipal

Locatario

I._::=j:==--====

Gestor   do   FMDS

AI,CINDO   BERNARDINO  DA   SII.VEIRA,
CPF:    sob   o   n°    041.794.049-15

Locador

:::::  o\o, -tg,i-$1\-ti, I

RUA DOM  PEDRO  I,  CENTRO, TEL:  63 3456-1968
CEP:  77.960-000 / AUGuSTINOPOLIS -TO


