
Estado do Pará
GOVERNO MI.INICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATO N'20220026

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ELDORADO DOS CARAJÁS, através do(a)..I.IDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCN SOCIAL, CNPJ-MF, N' 14.238.555/OOOI-80, dCNOMiNAdO dAqUi POr; de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) FRANCISCA NETO DA ROCHA SANTOS,
rccretária Municipal de Assist. Social, portador do CPF n' 980.687.092-15, residente na Rua Duque de Caxias, e do
outro lado JOAO BATISTA ROSA DA SILVA, CPF 216.331.181-34, com sede na AV. OZIEL CARNEIRO No 50,
CENTRO, Eldorado dos Carajás-PA, CEP 68524-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste
ato representado pelo(a) Sr(a). JOAO BATISTA ROSA DA SILVA, residenre na AV. OZIEL CARNEIRO N" 50,
CENTRO, Eldorado dos Carajás-PA, CEP 68524-000, portador do(a) CPF 216.331.181-34, têm justo e conrratado o
seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

I.1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO Do CENTRO DE REFERENCIA ESPECI ALIZAD}
DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

DESCRIÇÃo,/ESPECIEIcÀÇÔEs

..ict,ÇÂo DE ÍMovEL pÀRÀ cREÀs - Màrca.: focÀÇÁo
rt-ÀÇÁo DE rMovEL pARÀ FUNCToNÀyENT0 Do cREÀs_

UNIDÀDE

MÊS

OUÀNT] DÀDE

12, oo

vÀLoR uNrTÁRro

2 .000. 000

VÀLOR G1OBÀL R§

VÀLOR TOTÀL

24.000,00

24.000,00

CLÁUSULA TERCEIRÂ
CONTRATADA

DOS ENCAR.GOS, OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES DA

r;r ' Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.3. Encamiúar para o Setor Financeiro da(o) FLTNDO MLTNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL as notas de
;mpenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3'4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado paru aconsecução dos serviços;

3.5' Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinarura deste Contrato.

..'.,. j'rovidenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § lo, do art. 65, da
Lei n" 8.666193 e suas alterações posteriores.

fXs._

RUA RIO VERMELHO N OI, CENTRO, KM lOO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2 I - Este contrato fundamenta-se no art.24, inciso X da Lei n'8.666193, de 2l de juúo de 1993, e suas posteriores' ':ões.
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4.0 - CLAUSULA SEXTA - DAS OBRTGAÇÔES n,q,S PARTES

4.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666193 são obrigações do LOCADOR:

4.11 - O Locador é obrigado a entregar o irnóvel inteiramente desocupado em perfeitas condições na
assinatura do contrato;

. 2 - Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo fiscal do
contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as

provi dências de regularizaçáo necessárias;

4.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666193, são obrigações da LOCATARIO:

_r1 - Efetuar os pagamentos pela locação do imóvel, conforme o disposto na Cláusula terceira item 3.l;

4.2.2 - Manter a conservação do Imóvel durante a locação reparando quaiquer dano que a ele seja causado em
face de mau uso;

4.2.3 - Com exceção das obras necessárias à completa segrrança do prédio locado, todas as demais que se

verificarem na vigência deste contrato correrão por conta do Locatário o qual se obriga pela boa conservação
do imóvel.

4.2.4 - Será do locatário a obrigação do adiplemento das despesas oriundas do consumo de energia elétrica e
águajunto as concessionárias que prestam os ref'eridos serviços pú blicos.

4.2.5 - Ficam a cargo do Locatário todas as exigências dos Poderes Públicos às quais der causa obrigando-se,
ainda, a não sublocar ou elnprestar o imóvel no todo ou em parte, nem transt'erir este contrato sem
autorização escrita da Locadora;

.-, - F acultar a locadora à vistoria do imóvel sempre que este julgar necessária em qualquer dia útil, no
,rorário das 8:00 as l7:00 horas;

-<;LÁusutA eurNTA - DA vIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contrafual iniciará em 13 de Janeiro de2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro
de 2022, podendo ser proÍrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6. I - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77 , 78 e 79 da Lei no 8.666193, e poderá
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes

RUA RIO \'IiRMELHO N OI, CENTRO, KM IOO

ãê*
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penalidades

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem

os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até l0% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de
aiguma das cláusulas contratuais;

'3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
Ynteressado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7 .4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida conro renda para o Município , flo prazo de 05 (cinco) dias úteis a
)ntâr da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do
--, i,lento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à
penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7 . As penalidades somente serão relevadas em razã.o de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

-<1 - O valor total da presente avença é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a ser pago no prazo de até trinta
,.iias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetiyamente
prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo
setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Paúgrafo Unico - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada,
rrlicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação
-,,,t índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cadi mês de

atraso.

CLÁUSULA NoNA - DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotaçào
orçamentária Exercício 2022 Atividade 1401.082440004.2.077 Manutenção do CREAS (PAEFI) , Classificação

I

RUA RIO VERMELIIO N 01, CENTRO, KM 100
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,, ,r,imica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de RS 24.000,00,
,":,i;do o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos

orçamentos, caso seja necessário.

cLÁusuLA DÉcrMA - DAS ALTERÂÇors coNTRATUAIs

l0.l - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.'8.666193, desde que haja
'r,ieresse da Administração do CONTRATANTE, corn a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do FoRo, BASE LEGAL E FoRMALIDADES

ll.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei n" 8.666, de 2l de
junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de
contratos e disposições de direito privado.

Yl : - Fica eleito o Foro da ciclade de ELDORADO DOS CARAJÁS, como o único capaz de dirimir as dúvidas
oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

1 1.3 - Para ftrmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lawado o presente termo, em
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemuúas abaixo.

ELDORADO DOS CARAJAS-PA, 13 de Janeiro de2022

FUNDO SOCIAL
CNPJ(MF-) 14.238.s55t0001-80

CONTRATANTE

JOA

Testemunhas

SILVA
216.331 8 1-34

coNTRATADO(A)

2I

Fls.

RUA RIO VERMELHO N 01, CENTRO, KM IOO
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