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Contrato  que  entre  si  celebram,   na
forma  e  condig6es   seguintes,   de  urn
lado,       0      Fundo      Municipal      de
Desenvolvimento                           Social
Augustin6polis/IO   e    de    outro,    a
Sra.  ANTONIA   SOARES   COSTA.

0     FUND0    MUNICIPAL     DE     DESENVOIIVIRENTO     SOCIAI,     DO    MUNIC±PI0     DE
AUGUSIIN6POI.IS,    Estado   do   Tocantins,    pessoa   juridica   de   direito
pbblico   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  Batista,   inscrita   no   CPF   787.053.121-91,    RG   224.845
2a     Via     SSP/TO,      residente     nesta     cidade,     doravante     denominado
CONIRAENIE,   e,   de  outro  lado  a  Sra.  ENTONIA  SORES  COSTA,   inscrita
no    CPF    n°     297.381.482-00     e    RG    n°     821.964     SSP-TO.,      residente    e
domiciliada  na  Rua  Castelo  Branco,   373,   Centro,   Augustin6polis/TO,
simplesmente   denominado   CONTRATADO,    resolvem   celebrar   o   presente
Termo       de       Contrato,        decorrente   da       Dispensa       de       Licita€ao
n°   002/2021,   mediante       as       clausulas       e       condiG6es       a       seguir
enunciadas .

1.  CLAUSUIA  PRIMEIRA  -  OBJET0
1.1.    Constitui    objeto    do    presente    a    locaGao    do    im6vel    urbano,
localizado        na         Rua         das         Mangueiras,         N°         332,         Centro,
Augustin6polis/TO,     a    edificacao    possui    157.08m2,     construido    em
tijolos,     cobertura    telha    de    barro,     piso    em    ceramica,     parede
rebocadas,    instalaGao   el6tricas,    hidraulica   e   hidrosanitaria   em
perfeito   funcionamento   com   04    (quatro)    salas,    01    (uma)    recepGao,
01    (urn)    banheiro   social,    01    (uma)    copa   e   01    (uma)    area   de   serviGo,
01    (urn)    lavado   e   01    (urn)    deposito.

2 .cLiusuIA  sEGt]NDA  -in  FINAI.Iml>E  pdel,Ice  A  SER  ATENI>Im
2.1.     A    presente     locaGao     visa     atender     a     finalidade     ptiblica,
destinada   as   instalaG6es   e   funcionamento   do  ABRlco  CORAcao  DE  MaE
junto   ao   Fundo   Municipal   dos   Direitos   da   Crianga   e   Adolescentes,
atraves   Fundo  Municipal   de   Desenvolvimento   Social.
2.2.     Fica    convencionado    entre    as    partes     que,     por     raz6es     de
interesse  ptiblico,   podera  o  LOCATARIO  alterar  a   f inalidade  publica
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   atrav6s   de   Termo   Aditivo   previamente   analisado
Assessoria   Juridica  do  Munic
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3.  cljtosuLA  TERCEIRA  -DA  vlGENclA  E   pRORRoenqzro  DO  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,

Art.    57.      A  durac:ao  dos  contratos   regidos  por  esta
Lei    f icara    adstrita    a   vigencia    dos    respectivos
cr6ditos        orGamentarios,        exceto       quanto       aos
relativos :
11   -   a  prestaGao  de  serviGos  a  serem  executados  de
forma    continua,     que    poderao    ter    a    sua    duragao
prorrogada   por    iguais   e    sucessivos   periodos    com
vistas     a     obtengao    de    preGos     e     condic:6es    mais
vantajosas     para     a     administraGao,      limitada     a

Lei    n°    9.648,dada   pelasessenta   meses;     (RedaGao
de    1998)

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   ptiblica    a    ser    atendida    atraves    da
presente   contrataGao,   mediante   assinatura   de   Termo   Aditivo,    ap6s
apresentaGao     de     justificativa     por     escrito     e     autorizagao     da
autoridade     competente     para     celebrar     o     contrato     em     nome     do
LOCATARIO.

3.4.    Para   a   extensao   do   prazo   contratual   e   indispensavel   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  prorrogaGao   automatica   do   presente   contrato   e,   na
hip6tese     de     irregularmente     verif icar-se     a     continuidade     de
utilizagao   do   im6vel   pelo   LOCATARIO,    ap6s   findo   o   prazo   ajustado
entre   as   partes   nao  ocorrera  a   transf ormaGao  do   contrato   em  pacto
por  prazo   indeterminado.

4 .  cLAusuIA  QunRTA  -  DOTA€fo  oRGAiENTARIA
4.1.  As   despesas   decorrentes   desta   contrata€ao   estao   programadas
em     dotagao     orc:amentaria     pr6pria,      prevista     no     ore:amento     do
Municipio,   para   o   exercicio   de   2021,   na   classificaGao   abaixo:

6RGAO:        08.16.00    -FUNDO   M.     DOS    DIREITOS    DA   CRIANCA   E   ADOLESCENTE
UNIDADE:       08.16.01   -FUNDO   M.    DOS   DIREITOS   DA   CRIANCA   E   ADOLESCENTE
08.243.0122.2.033    -MANUTENGAO    FUNDO   M.     DOS    DIREITOS    DA   CRIANCA   E
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5.  cljinsuIA  QulNTA  -DO  VAI.OR  DA  I.Oca¢ao
5.1.Tendo  em  vista  os  valores  praticados  no  mercado   imobiliario  da
regiao,    as   partes   fixam   o   valor   mensal   do   aluguel   em   R$   1.200,00
(urn  mil   e   duzentos   reais)  .
5.2.   Para  o  cumprimento  do  periodo  contratual,   fixam  o  valor  global
de  R$   13.200,00   (treze  nil  e  duzentos  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   consideraGao   o   ±ndice   Nacional   de   Pregos   ao   Consumidor
-     INPC,     divulgado    pelo     Instituto    Brasileiro     de     Geograf ia     e
Estatistica  -IBGE,   ou  outro  indice  que  vier  a   substitui-lo.

6.  CljiusuIA  SEXTA  -D0   PAGAMENTO

6.1.    0   LOCATARIO   pagara   ao   LOCADOR   o   aluguel   do   mss   de   referencia
ate   o   d6cimo   dia   titil   do   mss   subsequente,    em   conta   bancaria   do
LOCADOR,   previamente  apresentada  ao  setor   financeiro  do  LOCATARIO.
7.  crfLusulA  s±Tnn  -DAs  OBRIGAcOEs  DO  I.OcADOR
7.10   LOCADOR   e   obrigado   a:

I.       Entregar  ao  LOCATARI0  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   anteriores   a   locaGao;
IV.       Fornecer   ao   LOCATARIO   recibo   discriminado   das   importancias   a

este  pagas,   vedada  a   quitaGao  generica;
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.  CLiustJIA  0ITAVA   -DAS   OBRIGA¢OES  D0  LOCATARIO
8.I.0   LOCATARIO   e   obrigado   a:
I.       Pagar  pontualmente   o   aluguel,.

11.       Utilizar  o   im6vel  par  atendimento  de   finalidade  ptiblica;
Ill.       Restituir    o    im6vel,     finda    a    locac:ao,    no    estado    em   que    o

IV.

recebeu,     salvo    as    deterioraG6es    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   reparaGao   a   este   incumba,
bern  como   as   eventuais   turbaG6es   de   terceiros,.
Realizar  a  imediata  reparaGao  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   condominiais   de   sua   responsabilidade,
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VII.       Pagar   as   despesas   relativas   ao   consumo   de   energia   el6trica,
gas,      agua,      serviGos      de      telefonia      ou      outro     meios      de

VI I I .

IX.

comunicaGao,.
Permitir    a    vistoria    do     im6vel    pelo    LOCADOR    ou    por     seu

mandatario,    mediante   combinagao   previa   de   dia   e   hora,    bern
como    admitir    que    seja    o   mesmo    visitado   por   terceiros,    na
hip6tese  de  alienagao  do  mesmo  em  quando  nao  possuir  interesse
no   exercicio  de   seu  direito  de  preferencia  de  aquisic:ao;
Permitir   a   realizac:ao   de   reparos   urgentes   pelo   LOCADOR,    com
direito   a   abatimento   do   valor   do   aluguem   na   hip6tese   de   os
reparos  durarem  mais  de  10   (dez)   dias  e  a  rescindir  o  contrato
caso   seja   ultrapassado   o  prazo   de   30    (trinta)   dias,.

9.    CIA:OSULA  NONA   -DAS   BENFEITORIAS
9.1.    0   LOCATARIO    fica   desde    ja   autorizado   a    realizar   no    im6vel
locado  toda  e  quaisquer  obra  e  benfeitoria  necessaria  ou  titil  para
a   execuGao   da    f inalidade   ptiblica    a   ser   atendida   pela   presente
locaGao,     sendo    necessario    previo    e    expresso    consentimento    do
LOCADOR.

10.   CLiusuIA  D±CIREl  -I)0  DIREITO  DE   PREFERENCIA
10.1.    Nos    termos    do   Art.    27    e    seguintes    da   Lei    n°    8.245/91,    no
casc>   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    neg6cio
mediante  notificac:ao  judicial  ou  extrajudicial.
Paragrafo  6nico  -  0  LOCADOR  tera   o  prazo  de   30    (trinta)   dias  para
manifestar  de   forma   inequivoca   sua   intengao  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   daGao
em   pagamento,    o    locatario    tern   preferencia    para
adquirir      o      im6vel      locado,       em      igualdade      de
condiG6es      com      terceiros,       devendo      o      locador
dar   -lhe       conhecimento       do       neg6cio       mediante
notificaGao   judicial,   extrajudicial   ou  outro  meio
de   ciencia   inequivoca.
Paragrafo  tinico.   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.   clrfusuIA  DficlMa,  PRIREIRA  -DA  cONTINulmDE  DA  I.OcAcao
11.1.     Na    hip6tese    de    o    LOCATARIO    nao    possuir    interesse    em

fica    desde    ja    acertado,     conformeadquirir    o    im6vel    locado
artigo   8°   da   Lei   8.245/91,

Cft4Q2ZZL

que  Para
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cessao  a  terceiros  permanecera  vigente   a  presente
locaGao .

contrato  de

``Art.   8°   Se   o   im6vel   for   alienado   durante   a   locaGao,
o  adquirente  podera  denunciar  o  contrato,   com  o  prazo
de    noventa    dias    para    a    desocupac:ao,     salvo    se    a
locaGao    for    por    tempo    determinado    e    o    contrato
contiver   clausula   de   vigencia   em   caso   de   alienaGao
e  estiver   averbado   junto   a  matricula  do   im6vel''.

12.   cLiusuIA  D±clRA  SEGUNDA  -DA  FlscAI.IZA¢ao
12.1   A   fiscalizaGao   da   c`ontrataGao   competira   dirimir   as   dtividas
que    surgirem   no    curso   da    execuGao   do    contrato,    e    de    tudo   clara
ciencia  a  AdministraGao,   que   sera  exercida  pelo  Sr.     ALiRIO  SiRGIO
Man]BCO  BAIISIA,   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   fiscalizaGao   de   que   trata   este   item  nao   exclui   nem   reduz
a  responsabilidade  da  contratada,   inclusive  perante  terceiros,   por
qualquer    irregularidade,     ainda    que    resultante    de    imperfeiG6es
t6cnicas,   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   registro   pr6prio   todas   as
ocorrencias   relacionadas   a   execuGao   do   contrato,    indicando   dia,
mss     e     ano,     ben    como     a     none     dos     funcionarios     eventualmente
envolvidos,   determinando   o  que   for  necessario   a   regularizaGao  das
f altas    ou   defeitos    observados    e   encaminhando   os    apontamentos    a
autoridade   competente  para  as  providencias   cabiveis.
A  gestao   contratual   sera   de   responsabilidade   do   Sr.   ALfRIO   SERGIO
MARECO   BATISTA,    Secretario  Municipal   de   Trabalho,    Desenvolvimento
Social     e     Habita€ao,      a     qualquer     hora,      dentro     dos     padr6es
determinados      pela      Lei      Federal      n°.       8.666/93      e      posteriores
alterac:6es .

13.   clausun  I)iclRA  TERCEIRA  -DAs  I>Isposl¢6Es  FINAls
13.1.    0   LOCADOR    se    obriga    a   manter,    durante    toda    a    execuGao   do
contrato,   em  compatibilidade  com  as   obrigac:6es   por  ele   assumidas,
todas   as   condiG6es   de   habilitaGao   e   qualificac;ao   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      devidas
justificativas,   nos   casos  previstos  em  lei.



contrato   ou   restringir   a   regularizaGao   e   o   uso   dos   serviGos   pela
AdministraGao.

14.   CLiusuIA  D±CIMA  QUARTA  -FOR0
14.1.   i  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Augustin6polis/TO,   para  dirimir
os   litigios   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.

Augustin6polis/TO,   aos   08   dias   do  mss   de   fevereiro   de   2021.

AI,MEIDACAYRES   DE
Prefeito  Municipal

Locatario

TESTE~us :

•-.,'' ....-.

Social   e   HabitaGao   Gestor   do
FMDS

CPF   n°    297.381.482-00
Locadora

utrfu
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