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PREFEITURA DO

RECIFE
Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial,
n? 92, que entre si celebram o MUNICÍPIO DO
RECIFE e a Sra. ANALICIA PINHEIRO
PESSOA, na forma abaixo:

O MUNICÍPIO DO RECIFE, entidade de direito público interno, sediado
no Cais do Apolo, n°. 925, no bairro do Recife, nesta cidade, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 10.565.000/0001-92, doravante designado LOCATÁRIO,
com fulcro no Decreto Municipal n? 19.300, de 08.05.2002, neste ato representado
pela Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Sra. ANA RITA
SUASSUNA WANDERLEY, brasileira, casada, assistente social, inscrita no
CPF!MF sob o n° 544.834.334-15, portadora da cédula de identidade n°
2.855.735-SDS/PE, e pelo Secretário de Finanças, Sr. ROBERTO CHAVES
PANDOLFI, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF!MF sob o n°
104.180.244-72, portador da cédula de identidade n° 871.345-SDS/PE, todos
residentes e domiciliados nesta cidade, e do outro lado, doravante designada
LOCADORA, a Sra. ANALICIA PINHEIRO PESSOA, brasileira, solteira, do lar,
inscrita no CPF!MF sob o n? 344.788.764-87, portadora da cédula de identidade
n? 2.432.514-SSP/PE, residente e domiciliada nesta cidade, celebram o presente
instrumento com observância estrita de suas cláusulas, que em sucessivo, mútua e
reciprocamente outorgam e aceitam de conformidade com os preceitos de direito,
mediante DISPENSA pE LICITAÇÃO, com base no caput do art. 24, inciso X da
Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizada pela Lei n? 8.883, de 08 de
junho de 1994, .de conformidade com a justificativa contida no Processo de
Dispensa de Licitação n? 07/2013, publicado no D.O.R. no prazo legal, e o
Laudo de Avaliação Técnica - ITBI, aplicando-se supletivamente os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado

DO OBJETO E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

cLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato a locação do imóvel
não residencial, localizado na Rua José Natário, n? 190, no bairro de Areias,
Recife/PE, para instalação da Sede do Conselho Tutelar da RPA - 05, para
atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

cLÁUSULA SEGUNDA: O preço, mensal, desta locação é de R$ 1.934,00 (um
mil, novecentos e trinta e quatro reais), perfazendo o valor global de R$ 18.759,80
(dezoito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).

§ 10 O pagamento do preço a que alu esta cláusula far-se-á em moedacorrentenaci;?~~5o~qumtA JS;quente aovencido.
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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 Indice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (IBGE), em conformidade com o
Decreto Municipal n? 23.127, de 17 de outubro de 2007.

§ 3° O reajuste deve ser pleiteado até a data da prorrogação contratual
subsequente ao nascimento do direito ao reajuste/repactuação, sob pena de
perda do direito ao reajuste que seria devido até a prorrogação.

I
J

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato vigorará pelo período de 09 (nove)
meses e 21 (vinte e um) dias, tendo como termo inicial o dia 09 de maio de 2013 e
termo final o dia 28 de fevereiro de 2014, podendo ser prorrogado por igual
período.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Contrato poderá ser rescindido, antes do término de
sua vigência indicado no caput, sem qualquer indenização a LOCADORA, na
hipótese de desocupação do imóvel.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRWCLASSIFICAÇÃO
PROGRAMÁTICA E CATEGORIA ECONÔMICA.

FUNCIONAL
I

)

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos alocados para a execução deste Contrato
correrão à conta da Dotação Orçamentária n° 2901.08.0243.1225.2.0869 -
Elemento de Despesa n? 3.3.90.36 - Fonte: 100.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA QUINTA: O regime jurídico deste contrato confere ao
LOCATÁRIO as prerrogativas relacionadas no art. 58 da Lei n°. 8.666/93.

C~Á.USULA. SEXTA: Constitui obrigação do LOCATÁRIO, além das constantes
no art. 66 da Lei n°. 8.666/93 e no art. 23 da Lei n? 8.245/91, a comunicação,
atra vés do Serviço de Contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação e
fiscalização dos tributos municipais, das características e dos valores pagos
referentes à liquidação da despesa deste contrato, e ainda:

I) Manter o imóvel sempre em perfeitas condições de conservação e
limpeza;

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

1I1) q corrente de IPTU, taxa de
e extinção de incêndios),
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IV) Responsabilizar-se por quaisquer danos no imóvel, decorrente de

seu uso, que porventura possa ocorrer, durante a vigência do
Contrato.

cLÁUSULA SÉTIMA: São conferidos a LOCADORA os direitos relacionados
no art. 59, § 2° do art. 79 e art.109 da Lei n°. 8.666/93.

cLÁUSULA OITAVA: Constituem obrigações da LOCADORA, além das
constantes nos arts. 66, 69 e 70 da Lei n°. 8.666/93 e no art. 22 da Lei n? 8.245/91
o fiel cumprimento da execução do objeto deste, imitindo o 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.

DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

cLÁUSULA NONA: Compete à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos., a designação, mediante Termo específico, do servidor responsável
para exercer a fiscalização e acompanhamento deste Contrato, competindo-lhe, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666/93, informar à Administração sobre
eventuais vícios ou irregularidades, propor as soluções e as sanções que entender
cabíveis para regularidades das faltas e defeitos observadas, conforme o disposto
neste Contrato, admitida participação de terceiros, para assisti-Ia e subsidiá-Ia de
informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1° O servidor designado será responsabilizado por quaisquer atos
omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em
desacordo com a Lei n? 8.666/93 ou aos termos e Cláusulas do presente Contrato,
sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios,
sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal que por culpa
ou dolo tenha dado causa.

§ 2° O servidor designado deverá tomar ciência de sua incumbência de
fiscalização e acompanhamento contratual mediante Termo específico, no qual
informará sua anuência com sua responsabilização administrativa, civil e criminal
no caso das infrações mencionadas no Parágrafo anterior.

DAS ALTERAÇÕES

cLÁUSULA DÉCIMA: As alterações porventura ecessanas ao fiel
cumprimento do objeto deste contrato serão efetivadas na forma e condições do
art. 65 da Lei n°. 8.666/93, formalizadas previamente por termo aditivo, que o
integrará para todos os efeitos legais.

h-
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DA MODIFICAÇÃO NO IMÓVEL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O LOCATÁRIO não poderá fazer no imóvel
modificação ou obra, sem prévio e expresso consentimento, por escrito, do
LOCADOR.

§1° Na hipótese do consentimento prévio e expresso da LOCADORA, a
que se refere esta cláusula, a incorporação das benfeitorias ao imóvel, ora locado,
depende também do consentimento prévio e expresso do LOCATÁRIO.

§2° Por acordo entre as partes, poderá haver, compensação entre o valor
do aluguel e o valor da benfeitoria realizada.

DAS PROIBIÇÕES

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao LOCATÁRIO, é vedado ceder ou
transferir o presente Contrato, ainda que gratuitamente, sem o consentimento
expresso e por escrito da LOCADORA, assim como sublocar ou emprestar, no
todo ou em parte, ou dar em como dato o imóvel da presente locação.

PARÁGRAFO ÚNICO: Excetua-se do disposto nesta Cláusula a cessão do
imóvel, objeto deste Contrato, no âmbito da Administração Direta.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A inexecução total ou parcial deste contrato
dará ensejo à sua rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas as
disposições nele inseridas e da Lei n" 8.666/93, notadamente os artigos 77 a 80,
sem prejuízo da aplicação das penalidades legais, e, ainda, na hipótese de:

I) Desapropriação do imóvel, por necessidade ou utilidade pública;

11) Ocorrência de qualquer sinistro, inclusive i cêndio, que torne o
imóvel inabitável, no todo ou em parte;

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

IV) Disputa judicial da posse do imóvel por terceiros, na forma da
legislação em vigor.

esta Cláusula poderá ser
a legislação processual
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O presente Contrato é celebrado mediante
DISPENSA DE LICITAÇÃO, n? 07/2013, com base no caput do art. 24, inciso X,
da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizada pela Lei n" 8.883, de 08 de
junho de 1994, de conformidade com a . stific iva prévia da autoridade
competente, com termo a ser devidamente p prazo legal, e o Laud_.-.-'7'-~\
Avaliação Técnica/(;;r.:.~' ~" ~~~ ~
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DA INSPEÇÃO PERIÓDICA

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A LOCADORA ou à pessoa que indicar,
devidamente credenciada, fica reservado o direito de INSPECIONAR O
IMÓVEL, para verificar seu estado de conservação, quando tal medida lhe
convier, mediante prévio aviso de hora e dia designados para a visita.

DOS DOCUMENTOS

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fazem parte integrante deste contrato,
independente de transcrição, os seguintes documentos:

I) Ofício n? 521-B/2013-SDSDH, de 03 de maio de 2013;

II) Termo de Ciência da Fiscalização;

III) Ofício n? 515-B/2013-GAB/SDSDH, de 02 e maio de 2013, com
autorização do Conselho de Política Financeira;

IV) Processo de Dispensa de Licitação n" 07/2013, de 02 de maio de
2013;

V) Laudo de Avaliação Técnica - ITBI, n? 013/2013, de 14 de janeiro
de 2013;

VI) Escritura de Compra e Venda;

VII) Bloqueio de Saldo Orçamentário e Financeiro, n? 2013.2901.5.21;

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCATÁRIO e a LOCADORA, expressamente,
declaram conhecer os documentos acima, cujo teor integra este instrumento para
todos os efeitos legais, ficando certo que 01 (uma) via do presente contrato valerá
como recibo do mesmo.

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
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DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica, desde já, declarado pelos
CONTRATANTES, com base no § 2° do art. 55 da Lei n°. 8.666/93, o Foro da
Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou
questões suscitadas na execução deste contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam os CONTRATANTES o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito,
na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando
registrado em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe
o artigo 60 da Lei n°. 8.666/93.

Recife, 03 de maio de 2013.

, c·
~~~~
ÀNÁ. RITA SUASSUNA WANDERLEY

Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário e Fin ças

2. _
CPF!MF n°. _

6 Raul Cunha Neto
Procurador Judicial

Mal. 187«·1
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EXTRATO DO CONTRATO N° 92, FIRMADO EM 03 DE MAIO DE 2013.

MODALI ADE:

CONTRATANTES:

OBJETO:

PREÇO GLOBAL:

PRAZO:

Processo de Dispensa de Licitação
na 07i2013, publicado no D.O.R. no prazo legal.

MUNICÍPIO DO RECIFEiSECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS E A SRA. ANALICIA PINHEIRO
PESSOA.

A locação do imóvel não residencial, localizado
na Rua José Natário, na 190, no bairro de
Areias, Recife/Pfí, para instalação da Sede do
Conselho Tutelar da RPA - 05, para atender as
necessidades da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos.

J
)

R$ 18.759,80 (dezoito mil, setecentos e
cinquenta e nove reais e oitenta centavos).

Período de 09 (nove) meses e 21 (vinte e um)
dias, tendo como termo inicial o dia 09 de maio
de 2013 e termo final o dia 28 de fevereiro de
2014, podendo ser prorrogado por igual período.

DOTAÇAo RÇAMENTÁRIA: n° 2901.08.0243.1225.2.0869 - Elemento de
Despesa na 3.3.90.36 - Fonte: 100.

FONTE DE ECURSO: Tesouro Municipal

Con01397Fál/Mar
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