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O ICIPI O RE FE, entidade de direito público interno, sediado no Cais do Apoio,
nO~·925, no . o do ecife, n ta cidade, inscrito no CNPJIMF sob o n°. 10.565.000/0001-92,
doravante designado L CAT ÁRIo, com fulcro no Decreto Municipal n° 19.300, de 08.05.2002.
neste ato representado pelo Secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. BRUNO ARIOSTO Ll.'NA DI·
HOLANDA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n? 698.950.314-91, portador
da cédula de identidade n° 3.039.743-SSPIPE., pelo Secretário de Finanças, Dr. JOSÉ EDUARDO

,,' SAN'F~;._ VITAL, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF/MF sob o n
<: 127.88Z~4-00, portador da cédula de identidade n° 224.838-SSPIPE, e pela Secretária da Política

.,-de t\gSlSt'êne"ia Social, Sra. ANA MARIA DE FARIAS LIRA, brasileira, casada, assistente social,
~ _ _-#. :,..i.!, .("-_

· ~~~~~PFIMF sob o n° 054.596.484-91, portadora da cédula de identidade n° 1.854.768-
SSP'm:A;~dos residentes e domiciliados nesta cidade, e do outro lado, doravante designado
:'iLOCADOlt;o' CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES, inscrito no CNPJ/MF sob o n"
· ~i12;g.S;9.gr64/0001-42, com sede na Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, n° 4688 -

1.:" ••. \".

t'~E,):epresentado neste ato pelo seu Procurador, Sr. BERND CHRISTOPH SIRY. alemão.
casado, educador, inscrito no CPFIMF sob o n° 129.676.614-49, portador da cédula de identidade n°
WOI0253~5,.residente e domiciliado na Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, n° 4688,
~ de Casa Caiada, na cidade de Olinda/P E, doravante denominado LOCADOR, celebram o
~te ~ento com observância estrita de suas cláusulas, que em sucessivo, mútua .
reÇiptocamen.te outorgam e aceitam de conformidade com os preceitos de direito, nrediant ,

. ·-DISPENSA.:DE LICITAÇÃO, com base no art. 24, X da Lei n°. 8.666/93, de conforrrúdade com a
j..JjJJSt~tiv.a.,centida no Processo de Dispensa de Licitação.in'' 01/2004 publicada no D.O R. ,'1;1

;::.18.l,t;2U04:'e,avaliação contida no processo, além dos especificamente previstos na Lei n". g.00v,
de 2.t~gejimho de 1993, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Gera) .j(;- ~ ',;1',:,

as disposições de direito privado.

RECIFE
.~~ Contrato de Locação, de Imóvel Não Residencial que entre si
~ ~ elebram o MUNICIPIO DO RECIFE e o CONSELHO

..,.. ASTORAL DOS PESCADORES, na forma abaixo.
~~

DO OBJETO E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

v.Ó» CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste Contrato a locação do imóvel não residencial,, .,

.:»: lo~lizad0 na Rua Gervásio Pires, n" 829, no bairro de Santo Amaro, nesta cidade do Recife,
para. instalação da Sede do Conselho Tutelar de RPA-O1, para atender a Secretaria da Po lítica de
.AsSlStência· Social .

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

~~ .,;. '.
CLAU~~ SEGUNDA: O preço mensal desta locação é de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos
reais), Péifw.endo o preço global de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) .

. ,0: O pagamento do preço a que alude esta Cláusula far-se-á em moeda corrente nacional.
P (qumto) dia útil do mês subsequente ao vencido .

.Or.'~l5·
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§ 2° Na hipótese de prorrogação do presente Contrato, o reajuste do preço constante

desta Cláusula far-se-á com a periodicidade anual, aplicando-se o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC do IBGE, fornecido pelo PROCON/Recife.

PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Contrato tem tendo como termo inicial o dia 01.10.2004 e
finaJ3t.14.2004, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de
julho- de 1993.

PARÁ-GRAFO ÚNICO: O Contrato pode.á ser rescindido, antes do término de Slla \ Igcnn1
indi~o noi~'caput", sem qualquer indenização ao LOCADOR, na hipótese de de s. .upacá.. li,.

-jm~ikl '"
./"-. 4 •.•• • .,. '.

,DA:~1)\ÇÃO ORÇAMENT ÁRINCLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁ TICA E
.CA~~:-ECONÔMICA

'1~~.~
'CL~~~QUARTA: OS recursos alocados para a execução deste Contrato correrão à Conta da
;'t.>P~ :t!.ç~entária n° 29.01.04.122.2.136.2.275 - Elemento de Despesa n° 3.3.90.36.

" .[j<'j-' ,,-'

~. ." . DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
~...~.'~.' ~z: , ,

. CLAU~l$.:.;A~,QUINTA: O regime jurídico deste Contrato confere ao LOCA TARIO as prerrogativas
.t,"ft' relaciôJfu~s.IlO Art. 58 da Lei n". 8.666/93.
r' ..St;"'~...r .

'"
~.~~;

. '.:.;)'.~
~"

CLÂUSÚLASEXTA: Constituem obrigações do LOCATÁRJO, além da constante do art. 66 da,~.~O.8.66.6193, a comunicação, através de Serviço de Contabilidade, aos órgãos incumbidos de
;~~ção e 'fiscalização dos tributos municipais, das características e dos valores pagos referentes
·ã liqclctaçãq .cUt;despesa deste Contrato, e:

".:': ,~

.-:-

a~>Manter o imóvel sempre em perfeitas condições de conservação e limpeza;

b) Declarar ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade;

c) Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes de IPTU, do consumo de água e energia
elétrica, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio, incidentes sobre o imóvel, objeto

" ';'càeste Contrato, durante o período da locação;

.. "',
"1' ,

'--,' d) ;,~ponsabilizar - se por qualquer dano no imóvel, decorrente de seu uso, que
(o -', ":,,::porventura possa ocorrer, durante a vigência do Contrato.

r>LA.'.IIII ••••.OS direitos relacionados no art. 59, § 2°. do

,~, '

"

~».
, ':"'~.,'t:""'" í:.' 7

•• '. ;"';"'C";::.'''':

• ..;, .•.• ~q.'-:.•',,:"'''''
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f'LAUSULA OIT AVA: Constituem obrigações do LOCADOR, além das constantes dos ans bó, Gl}

e 70 da Lei n". 8.666/93, o fiel cumprimento da execução do objeto deste, imitindo ° LOCATÁRIO
na' posse do imóvel descrito e caracterizado na Cláusula Primeira deste Contrato, na data da
assinatura deste instrumento, bem como propiciar ao LOCATÁRIO a plena fruição do imóvel,
objeto deste Contrato,

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA NONA: As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste
Coatràto- serão efetivadas na forma e condições do art 65 da Lei n° 8. 666/93, forrnalil.é\das
preViamente por Termo Aditivo, que o integrará para todos os efeitos legais

DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

~USULA DÉCIMA: A execução do presente instrumento será acompanhada e fiscalizada por
.,~dorda~ Administração Municipal, subordinado à Secretaria Contratante, especialmente
.:;~ignadô.~e;là Secretária da Pasta, admitida participação de terceiros, para assisti-to e subsidiá-Io de
,~~lkrtinentes a essa atribuição,
_;,,:.r..... " .••~\' .. -;

DA MODIFICAÇÃO NO IMÓVEL

,Çt;ÁUSULÂ,DÉCIMA PRIMEIRA: O LOCATÁRIO não poderá fazer no imóvel modificação ou
'iã~ sem pt.~ío e expresso consentimento, por escrito, do LOCADOR .

•'..·V,~(:!,

r;;:' \:. §l°=-.Na hipótese do consentimento prévio e expresso do LOCADOR, a que se refere esta
.~~~sula, a,.~rporação das ~enfeitorias ao imóvel, ora locado, depende também do consentimento

...;pfé;VJ-o·e~~~~so do LOCATARIO.
".~ ",'-.::- -~.r'

:' v,

, §-~ç::Por acordo entre as partes, poderá haver compensação entre o valor do aluguel e o
valor .da ·f.{jenfeitoriarealizada.

DAS PROIBIÇÕES
,," ..

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao LOCAT ÁRlo é vedado ceder ou transferir o presente
çô~trato> tl~ que gratuitamente, sem o consentimento expresso e por escrito do LOCADOR.
&S.&lffi como sublocar ou emprestar, no todo ou em parte, ou dar em comodato o imóvel da presente

:Toc'aÇão. .
•.,,:-.... '.;.

r' ,
PARAQ-RAFO UNICO: Excetua-se do disposto nesta Cláusula a cessão do imóvel. objeto <.k:,ll·
Contrato, nô-:&nbito da Administração Direta .
. :,.-:;:.'..:.;t" . . ~ ..f

DA RESCISÃO

inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua
\çoe inseridas e da Lei 8..666/9:\, notadarnem~ \JS M\\>!u'"' 7 ~

~~~~.q~~.p lidades ~a:, e, ainda, na hipótese de
t IV •.. RU~A Rc_,,..t.:.

6· i o de Netas
C;, 'CP. O COllrorma co
, in I 'er,tado dou fé
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a) Desapropriação do imóvel, por necessidade ou utilidade pública;

,b) -Ocorrência de qualquer sinistro, inclusive incêndio, que tome o imóvel inabitável, no todo
nu em parte;

c) Impedimento de inspeções no imóvel, objeto deste, na conformidade da Cláusula
-Décima Quarta;

d) Disputa judicial da posse do imóvel, na forma de legislação em VIgOr.

pAAA.GBAFO ÚNICO: A rescisão a que se refere esta cláusula poderá ser amigável ou judicial,
":. neste~p caso, observadas a legislação processual pertinente,

., .;,~;'" >W"

.!~ 5~~~,, DA INSPEÇÃO PERIÓDICA

~.>~CLA'ij~;lJI?6~:~DECIMA QUARTA: Ao LOCADOR ou à pessoa que indicar, devidamente
~-" 'cr i,.~."" '~~;ijca reservado o direito de INSPECIONAR O IMÓVEL, para verificar seu estado de

,CO .']tu,',' ,:. ~T~ando tal medida lhe convier, mediante prévio aviso de hora e dia designados para a
..'~<viSita.;~ "'.

DOS DOCUMENTOS
~~_.. . ,~~~_. .~.. ~~..., .
,~C4US~;:;PECIMA QUINTA: Fazem parte rntegrante deste Contrato, independente de
~~~ção;'ôs':$eguinte documentos:~\:::;~S:-, ,,"
,:;:,~,,:p~~I) "i",Oficio n" 1097B/2004-GAB/SPAS, datado de 30.09.2004 - da Secretaria da Política
, iii' ~;>_,,,,~deAssistência Social;

"'~:,:,..

.ur. "Oficio n° 1.130/2004 - GAB/SPAS, datado de 30.09.2004;

UI) Autorização do Conselho de Política Financeira;

IV) Cópia de Escritura Pública de Compra e Venda do Cartório Bel. Armando
Maciel, 5° Tabelião.

~~~~!~.:
V) Processo de Dispensa de Licitação, n° 01/2004, publicado no D.O.R, em

, , " :,-:;:'18.11.2004;
:~_.;;:~ _.."~:f:_

w
..~;;.;:' .~-:~
.:;~~ # .}' •

,:'~~~'

::1')
;.t~~.i':·~·

Lau ---e Avaliação Técnica - ITBI;

de Saldo Orçamentário 11:0 4603;

Cartório Francisco Gomes, 3° Oficio.

PR-F0001,01/SAJ-017 -01
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PARAGRAFO UNICO: O LOCATARIO e O L~~ADOR, expressamente, declaram conhecer os
documentos acima, cujo teor integra este instrumento para todos os efeitos legais, ficando certo que
O 1 ~9Jna)'viado presente contrato valerá como recibo dos mesmos

DA DISPENSA DE LICITA( ÃO

,CLÁUSULA. DÉCIMA SEXTA: O presente Contrato é celebrado mediante Dispensa de Licitação,
nO 01104, com base no art. 24, inc. X da Lei n". 8.666/93, cuja necessidade de instalação e
localização condiciona sua escolha, mediante justificativa da Secretária da Política de Assistência
Social e avaliação do preço compatível com o valor de mercado, contida no processo.

DA PUBLlCAÇ Ãü

. :'( """ , ,
. CL~US~ADECIMA SETIMA: A justificativa da Dispensa de Licitação, n" OI /2004 de l!lil' [' :11:,

a:~«ta.usulai;~terior foi devidamente pubhcada no DOR, em \& de novembíl,)de ·2()U·~.,-",\",,11, .

.;pr~Uà>·~rAn, 26 da Lei n". 8.666/93.
.' :,~~7~';'~. ":-~.~.-.:j<

gáltAG:R:t\Fõ ÚNICO: É de inteira responsabilidade do Ordenador de Despesas da Secretaria da
;.-1\~~'.I\ .•. ~

"Polftiça'de :~sistência Social a tempestividade da publicação do extrato deste Contrato no Diário
. 1'; 1•••.\0 ~•• ;.,

,m-'etal do ReCIfe.
". " ',>x:- .;.""-.1 .•.•.:,:...

DO FORO

- "

. ",""-. ' " ,',CLAUSu:LÁ, DECIMA OIT AVA : Fica, desde já, declarado pelas partes, com base no ~ 2" do an
~:da Lei 'n":" 8.666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernarnbuco. para

.;'. as dii-yt;dasou questões suscitadas na execução deste Contrato .
~!.;~,.~~{~.
'. ">: E, p0r.estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias
1d-e'!guaIteóf e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo
assisârarn e subscrevem, ficando registrado em livro próprio da Secretaria de Assuntos JUf!UICUS,

conftM-me dispõe o artigo 60 da Lei n". 8.666/93

. '''> '."

:'.'" .' .

Recife, 30 de setembro de 2004
I

PR F'.lOn 1 ,;; , .x : ",

~

fon.e:!:(~l) 3'425.8000 7
!Nwyt~reclfe~pe,90v.llr

~-.

C'alsdo Apoio, 925
. ·~:;.;.t· ; ," .~. ,..••

".,,:;••,J~~fe: '~ernambucO ."~:"7
_... • l: ~.•..•. 'c!'.. ~.•..r.. .o:.,

CEP SO.030-9~3
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RECIFE
Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial que
entre si celebram o MUNICÍPIO DO RECIFE e o
CONSELHO PASTORAL DOS PESCADOKLS

.C-9 c--
~ EDUARDO SANTOS VITAL
~ Secretário de Finanças

_-....

•• "1 ••

nf~QA,
ANA~ARIA DE FA'RÍÁS- URA

!
Secretário/da Política de Assistência Social

I
;S~--J Ct..,·irJp!. 5-<-y

BERND CHRISTOPH SIRY "
Procurador

Conselho Pastoral dos
LOCADOR.', "

co~ d~ A,Rolo;'~~s
"Q." ~~~l!' ..,.~.'. i"':

..' ·Reclf~.n~"nllbuco"O '; "t
"" . ;,.- A~",,' . '.>:-•• ; t •.•~

,~(:EP50.030!:,903

--.fone: (81")'3425.8000

www.reclfe.pe.gov.br
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EXTRATO DO CONTRATO N° ?'.Jq, FIRMADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2004.

Modalidade:

CONTRATANTES:

OBJE,TO:

~üçoOLÔBAL:

{' ..

ca1s do Apoio, 925
,.t~·'

'RécIf~ernambuco. ;" '
~l #' '.

",,-CEP 50.030-903

'ODf~:(81) 3425.8000

www.reclfe.pe.gov .br
'", $. . '.1-' ").;.~~' ~

Processo de Dispensa de Licitação, n° 01/2004.

MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CONSELHO PASTORAL
DOS PESCADORES.

A locação do imóvel não residencial, localizado na Rua
Gervásio Pires, n° 829, no bairro de Santo Amaro, nesta
cidade do Recife, para instalação da Sede do Conselho
Tutelar de RPA-O 1) para atender a Secretaria da Política de
Assistência Social.

R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Como termo inicial o dia 0l.10.2004 e final 31.\2.2004.
podendo ser prorrogado na forma do art 57 :L\I c" ! ,·,Iv·l'

n° 8.666 de 21 de julho de \993.

ÇAMENTÁRIA: n? 29.01.04.122.2.136.2.275 - Elemento de Despesar.J .90.16
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