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FUNDAÇÃODE CULTURACIDADE DO RECIFE

CONTRATO N°. 3517/2015, DE
LOCAÇÃO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, A
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE
DO RECIFE E, DO OUTRO,
EMPRESA CRISTIANE DIAS DE
ARAÚJO - EPP.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação, de um lado, a
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE, inscrita no CNPJ sob o n°
11.508.942/0001-00, com sede à Av. Cais do Apolo, n° 925, 15° andar, Bairro do
Recife, nesta cidade, neste ato representada por seu presidente, , Sr. Diego Targino
de. Moraes Rocha, brasileiro, casado, gestor público, inscrito no CPF/MF sob o n°
022.946.274-07, portador da Cédula de Identidade n° 4.784.991 SSP/PE, com
endereço profissional à Av. Cais do Apolo, n° 925, 15° andar, Bairro do Recife, e sua
Gerente Geral de Administração e Finanças, a Sra. Edelaine Gonçalves de Britto,
brasileira, casada, técnica contábil, inscrita no CPF/MF sob o n" 029.909.934-28,
portadora da Cédula de Identidade n° 4.386.888 - SDS/PE, com endereço
profissional à Av. Cais do Apelo, n° 925, 15° andar, Bairro do Recife, nesta cidade,
doravante denominada LOCATÁRIAe, do outro lado, a Empresa Cristiane Dias de
Araújo - EPP, inscrita no CNPJ sob o número 05.890.335/0001-46, com sede na Rua
Dr. Lisbão Coutinho, n° 100, Peixinhos, Olinda/Pls, CEP: 53.230-660, neste ato
representada por seu representante legal o Sr. Ednilson Pinho de Miranda,
brasileiro, casado, representante comercial, portador da Cédula de Identidade sob o
n° 2.356.444 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 318.450.104-34, residente e
domiciliado na Avenida José Augusto Moreira, n° 2222, Apto 1602, Torre Sul, Casa
Caiada, Olinda/PE, doravante denominado LOCADOR, 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
público, além dos especificamente previstos nas Leis n° 8.666, de 21 de junho de
1993, no que couber, mediante Dispensa de Licitação e em especial pelo art. 24,
inciso X, e Lei 8245/91, vinculado à proposta do LOCADOR, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato a locação de galpão
situado à Rua Coelho Neto, QD. E, Lot. 03, n° 461, Campo Grande, Recife/Pf., CEP:
52.040-310, o imóvel compreende um terreno de 354 m-, Área construída 181,72 m-,
de propriedade do LOCADOR,que servirá para o armazenamento de todo o material
transportado do Teatro do Parque que se encontra em reforma até o ano de 2016,
conforme CI n? 11/2015 da Gerência Geral de Manutenção e Infraestrutura/FCCR,
CI n° 084/2015 do Setor de Aquisição Manutenção e Serviços da FCCR, Termo de
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Dispensa de Licitação n°. 001/2015 e proposta do LOCADOR,que integram este
instrumento.

§1° - O IPTU, a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (Taxa de Bombeiros) e
taxas afins terão o pagamento sob a responsabilidade do LOCATÁRIO;

§2° - Os valores referentes à Água/Esgoto, Energia Elétrica e de naturezas afins terão
o pagamento sob a responsabilidade do LOCATÁRIO(não inclusos no valor do
aluguel);

§3° - A efetivação dos serviços de que trata esta Cláusula dar-se-á no estrito
cumprimento do contido na proposta do LOCADOR,parte integrante do presente
instrumento.

§4° - Os acréscimos não previstos na caracterização do objeto contido nesta Cláusula
e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados com base em Relatório
circunstanciado da Comissão Técnica da LOCATÁRIAe mediante prévia e expressa
autorização da autoridade solicitante, sob pena de nulidade, promovendo-se a
responsabilidade de quem deu causa.

DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA - O regime de que trata este instrumento é de execução
indireta, na modalidade de empreitada por preço global.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - O preço global deste Contrato é de R$ 54.000,00 (cinquenta
e quatro mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento da locação será efetuado em parcelas mensais,
iguais e sucessivas, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a serem
pagas em até 30 (trinta) dias após o vencimento mensal de cada parcela, mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o devido atesto do setor responsável
pelo acompanhamento da execução do contrato.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA - As chaves do galpão deverão ser entregues no prazo de até 03
(três) dias úteis após a assinatura do contrato.

DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente contrato terá início na data de
sua assinatura e término no dia 12 de fevereiro de 2016.
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
E CATEGORIA ECONÔMICA

CLÁUSULA SEXTA - Os recursos alocados para a execução deste Contrato correrão à
conta da Dotação Orçamentária n° 6201.04.122.2.161.2.723 - Apoio Administrativo
às Ações da Unidade Orçamentária; Elemento de Despesa 33.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica; Recurso Financeiro - Tesouro Municipal.

DOS DIREITOS E DAS OBRlGAÇÔES DAS PARTES

CLÁUSULA SÉTIMA - O regime jurídico deste Contrato confere à LOCATÁRIAas
prerrogativas relacionadas no art. 58 da Lein° 8.666/63.

CLÁUSULA OITAVA - Constituem obrigações do LOCATÁRIO,além das constantes
dos arts. 66 e 67 da Lei n° 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de
Contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos
municipais, as características e os valores pagos referentes à liquidação da despesa
deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - Constituem ainda, obrigações da LOCATÁRIA:

I - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado
como se fosse seu;

11- restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, conforme vistoria
realizada no início da locação, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso norrnal;

III - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano
ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de
terceiros;

IV - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas
instalações, provocadas por seus agentes públicos, visitantes ou quaisquer outras
pessoas que tenham permanecido no imóvel sob sua autorização;

V - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e
por escrito do locador;

VI - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos, bem
como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que
dirigida a ele, locatário;

VII - pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás, água e
esgoto do imóvel locado;

~
~

Contralo/Locação - - Edinilson Pinho de Miranda '17



4

Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recife

VIII- permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante
combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e
examinado por terceiros, na hipótese prevista no art.27 da Lei 8.245/91.

IX - pagar as despesas referentes às taxas de IPTU e Prevenção e Extinção de
Incêndio (Taxa de Bombeiros) relativas ao imóvel locado.

CLÁUSULA DÉCIMA - São conferidos ao LOCADORos direitos relacionados no art.
59, parágrafo 2°, do art. 79 e art. 109, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Constituem obrigações do LOCADOR,além das
constantes dos arts. 55, inciso XIII,66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n° 8.666/93:

I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina;

II - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado;

III - manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

IV- responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

V - fornecer ao locatário descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua
entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;

VI - fornecer ao locatário recibo discriminado das importàncias por este pagas,
vedada a quitação genérica;

VII - exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que
estejam sendo exigidas;

VIII - manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação.

DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A execução do presente instrumento será
acompanhada e fiscalizada por servidor da LOCATÁRIA,especialmente designado
pelo Presidente da referida Entidade, admitida participação de terceiros, para assisti-
10e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As alterações porventura necessárias ao fiel
cumprimento do objeto deste Contrato, serão efetivadas na forma ~ condições do art.
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DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica desde já declarado pelas partes, com base no
parágrafo 2°, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital do
Estado de Pernambuco, para dirimir as questões suscitadas na execução deste
Contrato.

E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, e para um único efeito de
direito, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, sendo a seguir
registrado em livro próprio da Assessoria Jurídica da Fundação de Cultura Cidade do
Recife, conforme dispõe o art. 60 da Lei 8.666/93.

Recife, 12 de fevereiro de 2015.

FUNDAÇÃO ~RA CIDAD~ECIFE
DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA

CONTRATANTE

FUNDAÇÃO DE CULT~ DO RECIFE
EDELAlNE GONÇALVES DE BRlTTO

CONTRA'tANTE

EDNILSON PINHO DE MIRANDA
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1. _
CPF/MF:2. _
CPF/MF:
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