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coNTRA'I',O N" 02?/2021.0r SESA
TERMO DE CONTRATO N'027/202I.OI SESA
QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MT]NICIPAL DE CRATEUS - CE, ATRAVES
DA SECRETARIA DE SAÚDE, E DO OUTRO
LADO O SENHOR JOÃO PAULO
CAVALCANTI DE CASTRO, PARÂ O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O Municipio de Crateús - Ce, pessoajuridica de direito público intemo, com sede a Rua
Cororel Zezé,1l4l, Centro, Crateús Ce, CEP 63.700-000, inscrita no CNPJ/MF sob o

n".07.982.036/0001- 67, através da Secretaria de Saúde, neste ato representado pelo
Íespectivo Ordenador de Despesas o Sr. Thiago Viana da Silv4 doravante denominado
simplesmenre LOCAIARIA e do outro lado a Sra- JOÃO PAULO CAVALCANTI DE
CASTRO poíador do CPF n" 636.000.643-04, com residência na Rua Sântos Dumont 247 - Centro. CEP 63.700-000, Crateús, Estado do Ceará, ao fim assinado, doravante
denominado de LOCADOR, rcsolvem fiÍmal o presente Contmto, com base no
Processo de Dispensa de Licitação n" 02712021 - SESA, e em conformidade com as
disposições contidas na Lei n0 8.666/93 e posterioÍes alteraçôes, e mediante as
Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRÁ. _ DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- O presente Contrato tem como l'undamento a Dispensa de LiciÍação n." 021/2021 '
SESA. devidamede ratilicada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde.
acima citada e ao fim assinado, bem como a proposta da Contratada. pane integrante
deste Temo Contrâtual, independente de transcrição. tudo conforme disposto no Art
24. inciso X. da Lei de licitações vigente.

l.l

CLÁUSULA Sf,GUNDÂ _ DO OBJETO CONTRÂTUAL

LocAÇÃo DE TERRENO DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DE ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA

2.1 -

o

presente contrato rem como objeto a

EQUTPE DE CORREIÇÀO. JLINTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MLNICíPIO
DE CRATEUS - CE.

CLÁUSULA TERCEIRA

_ DO VALOR DA LOCAÇÃO, DA

FOR.ITA DE

PAGÂMENTO E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
3.I - O valor globâl do Contrato é de R$ 14.000.00 (quatorze mil reais), a serem pagos
quantia mensâl de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo período de 07 (sete) meses.

a

3.2. O pagamento será efetuado pela Contratante à Contratada até o décimo dia do mês
subseqüente a prestação dos serviços, conforme o acordado, após a apresenBção das
Nolas Fiscais / Faturas, devidamente âtestadas pelo Setor Competente, de acoÍdo com as
exigências administrativas em vigor.
3.3. O reajuste deste Conb-ato será de periodicidade anual conforme Lei do Plano Real.
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CLÁUSULAQUARTA - DA VIGÊNCIA E RENoCAÇÃo
4-l- O presente contrato tomar-se-á efetivo a paÍir de sua assinatura com o prazo de até
3 I (trinta e um) de Dezembro de 2021 , a paíir da data de sua assinatura, podendo ser
renovado conforme interesse das paÍes ou por interesse exclusivo da Administração,
conforme previsto Íra lei 8.666/93 e Let n' 8.24511991.
Parágrafo PriEeiro - A Administração somenle assume obrigaçôes financeiras em
relação ao imóvel a partir do seu efetivo recebimento, com a entrega das chaves e
assinatua do teÍmo de contrato.
Parágrafo Segundo - O pmzo de entrega do imóvel pelo (a) LOCADOR (A) é de até
02 (dois dias) após a assinaturâ do contrato. sob pena dâs sanções previstas rla Cláusula
Décima Segunda,
Paúgrafo Tcrceiro - Fica assegurada a continuidade do contrato, mesmo em caso de
alienaçâo, nos termos do art. 8' da Lei n" 8-245/l99l.Na hipótese de ser o (a)
LOCADOR (A) pessoa fisicâ, suâ morte âcarrera transmissão da locação aos herdeirosprazo de locação, inexistindo pÍorrogação, o
Perágrqfo Quârto
Findo
L0CATÁRJO tení o pr zo de até 60 (sesse a) dias para desocupar o imóvel,
prorrogável uma única vez por igual periodo, sem prejuizo dos âluguéis e encargos
incidentes.
Parágrafo Quinto O Municipio poderá, independentemente do pagamento de
qualquer multa ou indenização. quando justificadas razões de interesse público, ou
quando ocorÍer caso foíuito ou força maior, denunciar a locação antes do término do
prazo acim4 desde que notifique o locador com antecedência minima de 30 (lrinta)

-

o

-

dias.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO (A) LOCADOR (A)
5.1. O (A) LOCADOR (A) observará! na execução deste Contrato, o disposto no art. 22
da Lei n" 8.245191, bem como as seguintes obrigações:

I

Informar à LOCATÁRJO quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive
com a apresentação da documentação coíespondente;
II EÍltlegar o imóvel em perfeitas condições de uso, bem como recebê-lo, ao final da
locação. imediatamenre após a sua desocupação.

CLÁUSULA sExTA- DAS oBRIGAÇÕES Do LoCÂTÁRIO
6.t. o LOCATÁRIO observará, no cumprimento deste Contrato, o disposto no aí. 23
da Lei n' 8.245191, bem como entregará o imóvel, ao fim da locaçâo, no estado em que
o recebeu! sâlvo as deterioraçôes decorÍentes do seu uso normal, ou mediante
indenização ao(à) LOCADOR(À) pelos prejuizos causados, conforme Cláusula
Décimr Quartâ.
6.2. Fiscalizar e acompaJúar a execução do conlrato;
6.3. Comunicar ao LOCADOR roda e qualquer oconência relacionada com a locação.
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

CLÁUSULA SETIMA

- DOS ENCARGOS
7.1. Os encargos provenientes do imóvel serâo atribuidos às panes confoÍme o disposto
na Lei tr" 8.245191. Nos casos em que a referida lci prevê a possibilidade de qualquer
dás paÍes vir a assünir um encargo, prevalecerá o disposto no presentre contato.
rágrafo Primeiro São encargos dcvidos pelo (a) LOCÀDOR (A)
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I

os impostos e taxas, como [PTU, bem como os demais tributos que incidam ou
veúam a incidir sobre o imóvel;
lI - o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incida ou veúa a incidir sobre o
imóvel, devendo ser providenciado o fomecimento de cópias à LOCATÁRIO, sempre
que solicitado, para efeito de acompanhamento da regularidade jurídica fiscal do
imóvel;

III

as despesas extraordiniírias de condomílio. como:
a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutun integral do imóvel;

b) pinh[a das fachadas, empenas, poços de

aeração

e ilumimção, bem como

das

esquadrias extemas;
c) obras desrinâdas â repor as condições de habitabilidade do edificio;

d) indenizações trabalhi$as e previdenciiírias pela dispensa de empregados, ocorridas
em data anterior ao iÍricio da locaçàol

e) in$alação de

eqüpamento

de

segurança

e de incêndio, de telefoniÀ de

intercomunicação;
Í) despesas de decoração e paisagismo nas panes de uso comumParágrafo Seguodo São encargos devidos pelo LOCATARIO, além do aluguel

fixado:

I

as despesas ordinárias, como:

a) consumo de água, esgoro, gás e energia elétrica das iíreas de uso coüIum;

b) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
c) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas (se
houver);

d) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidníulicas de

uso

comum.

CLÁUSULA OITAVA. DAS BENTEITORIAS E CONSERVAÇÁO
8.1. As benfeitorias necessárias introduzidas peto LOCATÁRIo, ainda que não
autorizadas pelo (a) LOCADOR (A), bem como as úteis, desde que autorizadas, serão
indeniáveis e permitem o exercicio do direito de retenção. As benfeitorias voluptwirias
não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo LOCATARIO. finda a locação,
desde que sua Íctirada não afete a estrutuÍa do imóvel.

CLÁUSULÀ NONA
MT]NICÍPIO
8.l. Obriga-se

_ DA CONSERVAçÃO, R.EPAROS E

OBRAS DO

imóvel locado e a realizar nele, por sua conta, as obras de
reparação dos estragos a que der causa, desde que não provenientes de seu uso normal,
bem como a restituí-lo, quando finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as
deteriorações decorrentes de seu uso normal.
PaÉgrafo Primeiro - Reparos à conta do Locador - Obriga-se o LOCADOR a executâr
as reparações de que venha a necessit o imóvel locado. destinadas a repor o mesmo
a conservar o

nas condições de habitabilidade, segurança e higiene.

Parágrâfo SeEuDdo - Benfeitorias - O MUNICIPIO poderá realizar benfeitoriâs no
imóvel locado, com vistas à sua melhor urilização, sendo-lhe facultado levantar. a
qualquer tempo, aquelas cuja retirada se possa fazer sem detrimento do imóvel.
Terceiro - (Direito de Retenção) - O MUNICIPTO poderá exercer o direito
retenção do imóvel locado aré que seja devidamente indenizado pela execução de
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benfeitorias necessárias. quando o LOCADOR, previamente notiÍicado, houver se
recusado a realizá-las ele próprio, bem como no câso de benfeitorias úteis que forem
realizadas, desde que autorizadas.

CLÁUSULA DECIMA - DAs ALTERAÇÔES CoNTRATUAIS
lo.t-O presente contrato poderá ser modificado confonne ans,58 e ó5 da Lei n'
8.666t93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ_ DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA E DA
FONTE DE RECURSOS
l1.l - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação
orçamenlituia n.' 37.37 .10.122.0037 .2036 Manutenção das Arividades Cerais da
Secretaria de Saúde: Elemento de Despesa: 3 3.90.36.00 OutÍos Serviços de Terceiros
Pessoa Física. Fonte de Recursos 2l l 0000.00 - os .ecursos oriundos de Receitas de
Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS SANÇÔES ADMINISTRÂTIVAS
12.1. A inexecução total ou parcial do contralo sujeitâní o (a) LOCADOR (A)

as

penalidades de:
I - AdveÍência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acaEetarem prejuizo
ao objeto da contratação;

II - Multa:
a) Moratória de 0,3% (zero vírgula três por cenlo) por dia sobre o valor mensal da
locação, até o limite de 60 (sessenta) dias e;
b) CompeDsatória de até l5olo (quinze por cento) sobre o valor total do contrato.
tll - Suspensâo de licitar e impedimento de contratar com o Municipio de Crareús pelo
prazo de até dois anos e:
IV - Declarâção de inidoneidade para licital ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou â penâlidade, que será concedida
sempre que o (a) LOCADOR (Â) ressârcir a LOCATÁRIO pelos prejuizos carlsados.
Parágrafo Primeiro A mulra pode ser aplicada cumulativamente com as demais

-

sançôes.

Pârágrâfo Segundo - As multas devidas ou prejuizos causados à LOCATÁR|O serâo
deduzidos dos valores a serem pagos. ou recolhidos em favor do MLINTCIPIO DE
CRAIEUS, ou ainda, quando for o caso. serão inscritos na Dívida Ativa do
MUNICIPIO DE CRATEUS e cobrados judicialmente.
Parágrafo Terceiro - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quiDze)
dias a contar da data do recebimento da notificação para pagamento eÍrviada pela

LOCATÁRIO.

cLÁusuLA DÉcIMA TERCEIRA - D-4. REscIsÁo CoNTRÁTUÀL
13.l. O Fesente contrato poderá ser resciDdido a qualquer tempo pelas paÍes de forma
consensual ou por interesse público.
Parágrafo Primeiro - No câso de rescisâo consensual, não haverá o pagamento de
multa nem aplicação de outro tipo de simção específica às paÍes.
Pâúgrâfo Segundo - O LOCATÁRIO reserva-se o direito de, por interesse público,
s termos da Lei 8.666/91, assegurados o contraditório e a ampla defesa, rescindi este
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contato sem qualquer ônus. mediante norificação ao (a) LOCADOR (A),por meio de
olicio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Constituem motivos de rescisão contÍatual por
interesse público, enfte outros:

- lncêndio ou desmoronamento, que impossibilitem a sua ocupação;
tl - Caso fortuito ou força maior, definida no anigo l9l. Parágrafo Único, do Código

I

Civil Brasileiro;

I

não apresentação, por paÍe oo (a)
para a regularidade da locação;

IV

LOCADOR (A), da documentação

possibilidade de o LOCATÁRIO

onerosa,

necessituia

vir a estabelecer-se em imóvel de forma

não

Mo

-

parágrafo anterior ocorer
Paúgrafo Terceiro No caso da hipótese do inciso
antes da ocupação do imóvel caberá ao LOCATÁRIo ressarcir as reformas solicitadas

já realizadas pelo (a) LOCADOR (A).

CLÁUSULA DÉCIMÀ QUARTA _ D,n\ PoSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÁO
NA RESTITUIÇÃO DO IMó!'EL
14.1. O LOCATARIO pode sugerir ao (à) LOCADOR (A) o pagamento de
indenização pelos danos e adaptações decorrentes do uso contínuo do imóvel, conforme
previsto no art. 240 do Código Ciül.
Parágrafo Primeiro O valor da indelização será fixado por mútuo acordo entre as
paíes, somente sendo aceito quando for clara a vantagem para aAdminislração Pública,
e deverá utilizar como base ao menos 03 (três) orçamentos solicilados pelo

-

LOCATÁRIO.
PaÉgrafo Segurdo

- A indeni:uaçào

será lbrmalizada por meio de Terno de

CumprimeDtode Cláusulâ CoDtrâtuâ1.
Parágrafo Terceiro O pagamento da indenização, a ser realizado por ordem
Bancária, quitará integralmente a obrigação que o LOCATÁRIO possui de restituk o
imóvel no estado em que o recebeu.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA _ DA FISCALIZAÇÃO

l5.l

A hscalização do Contralo seá exercida por servidor devidamente nomeado.
15.2 - O exercicio da fiscalização ou o acompanhame o será exercido no inteÍesse da
Secretaria Muoicipal da Saúde de Crateús e não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada ou de seu agente ou preposto. inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregutaridad€s, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na
ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
-

prepostos.

CLAÚSULA DÉCTMA SEXTA - DA PUBI,ICAÇÃO
Ió.1. A publicação do presente Contrato e de responsabilidade do CONTRAIANTE e
deveá ser efetivada por extrato, no órgão de imprensa oficial Municipal, como condição
indispenúvel para sua eficácia- nos termos do parágrafo ú[ico do an. 6l da Lei Federal n'
8.666/91.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA . Do FoRo
l7.l - Fica eleito o lbro da Comarca da cidade de CÍateús, para dirimir as questões
relacionadas com a execução deste contrab não resolvidas pelos meios administrativos.
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17.2 - E, estando assim acertados, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias,
perante duas testemunhas que também o assinarn, para que produza seus juridicos e
legais efeitos.

Crateús

-

CE. 15 dejunho de 2021

c"1.1t aL

ão "-{^,/"
Paulo Cavalcanti De Castro

Thiago Viana da Silva
Ordenador de despesas da SecreraÍia de Saúde
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