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1. UNIDADE REQUISITANTE Ceiula de tnfraestrutura - Secretaria Municipirkda Sayde' de

Sobral/CE.

2. OBJETO: Locagao de Imovel situado na Rua Joao Frederico, 230, Campo dos Velhos,

Sobral/CE, destinado sua utilizagao para o funcionamento do CSF - Centro de Saude da Famtlia
Campo dos Velhos, neste Municipio.

3. DA JUSTIFICATIVA: Salientamos a necessidade de urn local apropriado ao funcionamento do

CSF - Centro de Saude da Familia Campo dos Velhos, tendo em vista que a referida Unidade de

Saude disponibilizara o acesso a saude basica para a populagao que necessita de assistencia.

Ademais, a estrutura fisica e localizagao do imbvel sao compativeis com os servigos prestados. O

referido contrato e mais do que aconselhavel, diria ate que e indispensavel, considerando que
nao possuimos sede propria.

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor do aluguel global e de R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais), sendo o valor mensal de
R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

5. DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS

5.1. As despesas decorrentes da contratagao serao provenientes dos recursos oriundos da
seguinte classificagao: 0701.10.301.0072.2283.33.90.36.01.1214.0000.00

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado ate 30(trinta) dias contados da data da apresentagao da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagao, mediante credito em conta
corrente em nome da contratada.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorregoes sera devolvida a contratada para as devidas
corregoes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegara a fluir a partir da data
de apresentagao da nota fiscal/fatura corrigida.

6.3. E vedada a realizagao de pagamento antes da execugao do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo com as especificagoes deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao dos seguintes
comprovantes:

6.4.1. Documentagao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo
de reprografia. obrigatoriamente autenticada em Cartorio. Caso a documentagao tenha sido
emitida pela Internet, so sera aceita apos a confirmagao de sua autenticidade.

7. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCADOR

LOCADOR obriga-se a:
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%7.1 Entregar o imovel em perfeitas condigoes de uso para os fins a que se destine em estrita

observance das especificagoes de sua proposta;

7.2 Fornecer declaragao atestando que nao pesa sobre o imovel qualquer imÿedimenjbÿg-iÿ/
ordem juridica capaz de colocar em risco a locagao, ou, caso exista algum impedimenta preÿfarx

os esclarecimentos cabiveis, inclusive com a juntada da documentagao pertinente, para fins"de
avaliagao por parte da Administragao;

7.3 Garantir, durante o tempo da locagao, o uso pacifico do imovel;

7.4 Manter, durante a locagao, a forma e o destino do imovel;

7.5 Responder pelos vicios ou defeitos anteriores a locagao;

7.6 Fornecer ao LOCATARIO descrigao minuciosa do estado do imovel, quando de sua vistoria
para entrega. com expressa referenda aos eventuais defeitos existentes;

7.7 Fornecer ao LOCATARIO recibo discriminado das importances pagas, vedada a quitagao

generica.

7.8 Pagar as taxas de administragao imobiliaria, se houver, e de intermediagoes, nestas
compreendidas as despesas necessarias a aferigao da idoneidade do pretendente ou de seu
fiador.

7.9 Pagar as despesas extraordinarias de condominio, entendidas como aquelas que nao se
refiram aos gastos rotineiros de manutengao do edificio, como, por exemplo:

a. obras de reformas ou acrescimos que interessem a estrutura integral do imovel;

b. pintura das fachadas, empenas, pogos de aeragao e iluminagao, bem como das esquadrias
externas;

c. obras destinadas a repor as condigoes de habitabilidade do imovel;

d. indenizagoes trabalhistas e previdenciarias pela dispensa de empregados, ocorridas em data
anterior ao inicio da locagao,

e. instalagao de equipamento de seguranga e de incendio. de telefonia, de intercomunicagao, de
esporte e de lazer;

f. despesas de decoragao e paisagismo nas partes de uso comum;

g. constituigao de fundo de reserva, e reposigao deste, quando utilizado para cobertura de
despesas extraordinarias;

7.10 Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e taxas,
inclusive a contribuigao para o custeio de servigos de iluminagao publica, incidentes sobre o
imovel;

7.11 Nota explicativa: Lembramos que, embora seja praxe no mercado a atribuigao da
responsabilidade pelo pagamento do IPTU ao locatario, a legislagao nao estabelece tal
obrigagao. Ao contrario, a atribuigao compete a principio ao locador, salvo disposigao contratual
em contrario (artigo 22, VIII, da Lei n° 8.245, de 1991). Assim, recomendamos que haja
negociagao de tal clausula entre as partes, lembrando sempre do principio da prevalence do
interesse publico.

7.12 Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de ar-condicionado, combate a
incendio e rede de logica, bem como o sistema hidraulico e a rede eletrica;

7.13 Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao
exigidas no processo de dispensa de licitagao;

7.14 Exibir ao LOCATARIO, quando solicitado, os comprovantes relativos as parcelas que
estejam sendo exigidas;

7.15 Informar ao LOCATARIO quaisquer alteragoes na titularidade do imovel, inclusive com a
apresentagao da documentagao correspondente.
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8. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCATARIO

O LOCATARIO obriga-se a: \f '

8.1. Pagar o aluguel e os encargos da locagao exigiveis, no prazo estipulado neste contrafo;

8.2. Servir-se do imovel para o uso convencionado ou presumido, compativel com a natureza

deste e com o fim a que se destina, devendo conserva-lo como se seu fosse;

8.3. Restituir o imovel.. finda a locagao, nas condigoes em que o recebeu, conforme documento

de descrigao minuciosa elaborada quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e
deterioragoes decorrentes do uso normal;

8.4. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparagao a este incumba, bem

como as eventuais turbagoes de terceiros;

8.5. Consentir com a realizagao de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, assegurando-se o

direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de dez dias;

8.6. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imovel. ou nas suas instaiagoes,

provocados por seus agentes, funcionarios ou visitantes autorizados;

8.7. Nao modificar a forma externa ou interna do imovel, sem o consentimento previo e por
escrito do LOCADOR:

8.8. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobranga de tributos e encargos

condominiais. cujo pagamento nao seja de seu encargo, bem como qualquer intimagao, multa ou
exigencia de autoridade publica, ainda que direcionado ao LOCATARIO;

8.9. Pagar as despesas ordinarias de condominio, entendidas como aquelas necessarias a sua
administragao, como, por exemplo:

a. salarios, encargos trabalhistas, contribuigoes previdenciarias e sociais dos empregados do
condominio;

b. consumo de agua e esgoto, gas, luz e forga das areas de uso comum;

c. limpeza, conservagao e pintura das instaiagoes e dependences de uso comum;

d. manutengao e conservagao das instaiagoes e equipamentos hidraulicos, eletricos, mecanicos
e de seguranga, de uso comum;

e. manutengao e conservagao das instaiagoes e equipamentos de uso comum destinados a
pratica de esportes e lazer;

f. manutengao e conservagao de elevadores, porteiro eletronico e antenas coletivas;

g. pequenos reparos nas dependences e instaiagoes eletricas e hidraulicas de uso comum;

h. rateios de saldo devedor. salvo se referentes a periodo anterior ao inicio da locagao;

i. reposigao do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementagao
de despesas ordinarias, salvo se referentes a periodo anterior ao inicio da locagao.

8.10. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia eletrica, gas (se houver) e agua
e esgoto;

8.11. Permitir a vistoria do imovel pelo LOCADOR ou por seus mandatarios, mediante previa
combinagao de dia e hora;

co

9. DAS BENFEITORIAS E CONSERVAQAO

9.1. As benfeitorias necessarias introduzidas pelo LOCATARIO. ainda que nao autorizadas pelo
LOCADOR, bem como as uteis, desde que autorizadas, serao indenizaveis e permitem o
exercicio do direito de retengao, de acordo com o artigo 35 da Lei n° 8.245, de 1991, e o artigo
578 do Codigo Civil.
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Paragrafo primeiro - O LOCATARIO fica desde ja autorizado a fazer, no imdvel locado. as|r
adaptagoes mdispensaveis ao desempenho das suas atividades. 20 &
Paragrafo segundo - Em quaiquer caso, todas as benfeitorias desmontaveis, tais comoÿgSPfÿf'/
biombos, cofre construido, tapetes, etc., poderao ser retirados pelo LOCATARIQ, dÿ*en3o p/

imovel locado. entretanto, ser devolvido com os seus respectivos acessorios.

Paragrafo terceiro - Finda a locagao, sera o imovel devolvido ao LOCADOR, nas condigoes em
que foi recebido pelo LOCATARIO, conforme documento de descrigao minuciosa elaborada
quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e deterioragoes decorrentes do uso normal.

10. DAS ALTERApOES

10.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993

11. DAS INFRAQOES E DAS SANpOES ADMINISTRATIVAS

11.1. A inexecugao total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de quaiquer dos deveres
elencados no contrato, sujeitara o LOCADOR, garantida a previa defesa, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a. advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagao;

b. multa moratoria de ate 10% (urn por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal
da contratagao:

Nota explicativa: A Administragao deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo
limite para a mora da contratada, a partir do qual a execugao da prestagao deixa de ser util para o

orgao e enseja a rescisao do contrato.

c. multa compensatorÿ de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total ou parcial da obrigagao assumida, podendo ser cumulada com a multa
moratoria:

d. suspensao de iicitar e impediment de contratar com a Secretaria da Gestao, pelo prazo de
ate dois anos;

e. declaragao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
LOCADOR ressarcir a Administragao pelos prejuizos causados;

f. a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

Paragrafo primeiro - Tambem ficam sujeitas as penalidades de suspensao de Iicitar e
impedimento de contratar e de declaragao de inidoneidade, previstas acima, as empresas ou
profissionais que, em razao do presente contrato:

a. tenham sofrido condenagoes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

b. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

Paragrafo segundo - A aplicagao de quaiquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

Paragrafo terceiro - A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em
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considerapao a gravidade da conduta do infrator. o carater educativo da pena. bem como o dano!,a \
causado a Administrapao, observado o principio da proporcionalidade. {,

Paragrafo quarto - As multas devidas e/ou prejuizos causados ao LOCATARIO serld deduzidos,ÿ /
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou ainda, quando for_ÿu£@so",y
serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente. x-,._

Paragrafo quinto - Caso o LOCATARIO determine, a multa devera ser recolhida no prazo

maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicapao.

Paragrafo sexto - As penaiidades serao obrigatoriamente registradas no SICAR

Paragrafo setimo - As sanpoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas

cabiveis.

12. MEDIDAS ACAUTELADORAS

12.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administrapao Publica podera

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparapao.

13. DA RESCISAO CONTRATUAL

13.1. O LOCATARIO, no seu lidimo interesse, podera rescindir este contrato, sem qualquer onus,
em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer clausula contratual ou obrigapao
imposta ao LOCADOR, sem prejuizo da aplicapao das penaiidades cabiveis.

Paragrafo primeiro - A rescisao por descumprimento das clausulas e obrigapoes contratuais
acarretara a execupao dos valores das multas e indenizapoes devidos ao LOCATARIO, bem
como a retenpao dos creditos decorrentes do contrato, ate o limite dos prejuizos causados, alem
das sanpoes previstas neste instrumento.

Paragrafo segundo - Tambem constitui motive para a rescisao do contrato a ocorrencia de
qualquer das hipoteses enumeradas no artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, que sejam aplicaveis
a esta relapao locaticia.

Paragrafo terceiro - Nas hipoteses de rescisao de que tratam os incisos XI! a XVII do artigo 78
da Lei nc 8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, o LOCATARIO O ressarcira
dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido.

Paragrafo quarto - Caso, por razoes de interesse publico, devidamente justificadas, nos termos
do inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, o LOCATARIO decida devolver o imovel e
rescindir o contrato. antes do termino do seu prazo de vigencia, ficara dispensada do pagamento
de qualquer multa, desde que notifique o LOCADOR, por escrito, com antecedencia minima de
30 (trinta) dias.

Paragrafo quinto - Na hipotese do paragrafo acima, caso nao notifique tempestivamente o
LOCADOR, e desde que este nao tenha incorrido em culpa, o LOCATARIO ficara sujeita ao
pagamento de multa equivalente a 2 (dois) alugueis, segundo a proporpao prevista no artigo 4°
da Lei n° 8.245, de 1991, e no artigo 413 do Codigo Civil, considerando-se o prazo restante para
o termino da vigencia do contrato.

Paragrafo sexto - Nos casos em que reste impossibilitada a ocupapao do imovel, tais como
incendio. desmoronamento, desapropriapao, caso fortuito ou forpa maior, etc., o LOCATARIO
podera considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer previa
notificapao, ou multa, desde que, nesta hipotese, nao tenha concorrido para a situapao.

Paragrafo setimo - O procedimento formal de rescisao tera inicio mediante notificapao escrita,
entregue diretamente ao LOCADOR ou por via postal, com aviso de recebimento.

Paragrafo oitavo - Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e precedidos de autorizapao escrita e

\
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14. DA PUBLICAQAO

14.1 Incumbira o LOCATARIO providenciar a pubiicagao do extrato deste contrato no Diario
Oficiai Do Municipio de Sobral, ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

15. DA FISCALIZAgAO

15.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela Sra. Valdenice Rodrigues
Mourao, Gerente da Celula de Infraestrutura, setor interligado a Secretaria da Saude do Municipio
de Sobrai, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabeiecido
no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

A

16. PRAZO DE VIGENCIA

16.1 O prazo de vigencia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administrapao, ser prorrogado por periodos
sucessivos

Sobral-CE. 19 de julho de 2019

Valdenice Rodrigues Mourao

Gerente da Celula de Infraestrutura

De Acordo:

\
GERARDO gRISTINO FILHO

audeSecretario Mu


