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SEao(a) Secretário (o). para que o(a) mesmo(a) tome as devidas pro

v igência do contrâto.

b)

e)

A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) no Referido Termo

de referência ao qual competirá: Receber e Verificar a qualidade do do imóvel. Datar.

Atestar. Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do

contrato, e de tudo dará ciência à Administraçâo;

O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e

controle da execução do contrato;

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do locador.

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições

técnicas. vícios redibitórios. ou emprego de material inadequado- e. na ocorrência desta. nào

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. de

conflormidade com o art. 70 da Lei n" 8.666, de 1993:

O(s) fiscal(is) do contrâto anotârá em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução do contrato. indicando hora. dia. mês e ano. bem como o nome dos funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que lbr necessário à regularização das fàltas ou

falhas observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competcnte para as

providências cabíveis;

c)

d)

4 - Das Justificativas:
4.1. Da Contratação:

A contratação ora solicitada é motivada temporariamente. tendo em vista que o município
não tem prédio próprio para luncionamento do da Casa da Mulher. A contratação em destaque. se

pauta no inciso X, do art. 24. da lei n8.666/93 e alterações posteriores, que estabelece:
AÍr.24. E dispensável a licitação:

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao

atendimento das Íinalidades precípuas da administração.
cujas necessidades de instalação e localização condicionem
a sua escolha. desde que o pleço seja compativel com o
valor de mercado. segundo avaliaçâo prévia:

A Unidade Admin istrativa/Gabinete, pretende firmar locação do imóvel que

ao desenvolvimento das atividades. embora temporariamente, mas que se mostrou
os objetivos almejados. edificado em estrutura de concreto em bom estado de co
entanto tendo necessidade de algumas adequações em divisórias e cobertura de
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Como a locação de imóveis rege-se pelo direito privado prevalece o entendimento de que a

relação jurídica locatícia entre o particular e a Administração Pública é contrato da administração
(e não contrâto administrativo). ou seja. a Administração Pública atua como se um particular fbsse
aplicando-se, na essência o regime de direito público. porém em relação à vigência lege-se pelo
direito privado. Por essa razão o prazo da vigência do côntrato de locação em que a administraçào
pública é locatária. rege-se pelo ârt. 51. dâ Lei n'8.245/91. não estando sujeita ao limite máximo
de sessenta meses. estipulado pelo inciso do ârt.57 da Lei n"8.666/91.
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laudo de avaliação, prontamente atendido pelo locador.

E, conforme decisão já consolidada do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, in
verbis:

Nada obstct que o Poder Público efetue locação de irnóyel com
pessoa juridica e/ou Jísica, utilizando-se da figut u du dispensa de
licitaçào, na.formu como dispõe o urtigo 2J, inciso X de Lei
8.666/93: e com.fundamento no ortigo 62, § 3', inciso I. da Lei
das Licitações, a restrição imposta à renoyação de controÍos por
.força do disposÍo no artigo 57 não é aplicárel na locação de
imóveis. (Processo n. T(' 001ôa0l J). SE\'.i() t10J 1q91.
TCE/SC.)

Marçal Justem Filho leciona que:

"Á ousêncio de licitação deriva da impossibilidode de o
interesse público ser satisíéito atrovés de outro imóvel, que

não aquele selecionodo. As coracterística.s do imóvel (tois

como locolizaç'ão, dimensão. ediJicaç'ão, destinação etc.)
são relevantes, de modo (lue o odminisÍroÇão não lem outra
escolha- Quondo o Administroção necessita de imóvel para
destinação peculior ou com localizoção deÍerminada. ndo se

lorna possível o competiÇtio enlre portiL'ulares '. (IUSTEN
FILHO, Marçal. (Comentários à Iei de licitoções e

contratos admini.\ÍrüÍi\)os. Sed. São Paulo: Dialética.
2000.p.2 5 2)

4.2. Da escolha do Imóvel:
A escolha do imóvel recai em função de que o imóvel foi vistoriado e considerado

adequado, pois atende as necessidades para instalação e funcionamento da estrutura da Casa da

Mulher, bem como está localizado no Município de Óbidos, inexistindo no perímetro determinado,

no momento, outro imóvel que apresente condições para atender ao interesse público com tamanhâ

adequação. O imóvel está em boas condições de uso. desocupado e disponível. possui dimensões

suÍicientes e tem boa localização, sendo, portanto, o escolhido para ser locado.

{.3. Do preço proposto:

O valor a ser contratado está compatível com os valores de mercado de aluguel de imóvers
praticados na região geoeconômica próxima ao imóvel avaliado. cujos cálculos foram elaborados

com base na metodologia de Tratamento por Fatores. consoante Parecer emitido pelo responsável

técnico do Município o Sr. Joao de Souza Queiroz. Engenheiro Civil CREA/PA 13020

O valor proposto pode ser considerado compatível e vântâjoso para o ate rrent
interesse público, pelo valor abaixo do valor de mercado. os benei'ícios em relação à lo liza

acesso. irá proporcionar maior eÍlciência e melhor resultado para o interesse público n1
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7. Da metodologia aplicada parâ obtenção do valor de mercado; Das Especificações,
quantitativos, valores de mercado e preço da proposta apresentada; Do valor c pessoâ â serem
contràtados e do responsável pela solicitação da proposta.
7.1. A metodologia utilizada para a aÍêrição do valor de mercado foi laudo de avaliação do imóvel
como mencionado no Laudo de Avaliação emitido pela SEMPOF.
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facilidade na execução do atendimento aos usuários.

End.: Avenida Prefeito N elson Souza NO S/N
Bairro: Cidade Nova Estado: Pará

CEP:
5.1 - Especificações do Imólel

6 - Dados do Proprietário do Imóvel:
Nomc Completo: ALBERTO AMARAL DE PÂM

033.130.692-15 R(}: 67.17,165 C)rgão Erpcdirlor: P(' P,\
Travessa Paulo Matos No 243

Bairro: Santa Terezinha Cidadc: Obidos Fl,stado: Pará

68.2s0-000
E-mail: Te le lone:

7,2. Planilha de especi{icações, quantitatiyoso preços de mercado e da proposta apresentada:

Item Especificação Und
Valor Mensal

Constante no Laudo
Valor Mensal da

proposta

l

Locação de imóvel para

funcionamento da sede da casa

da mulher
tÍt es RS4.28,1.90 RS i.600.00

?.3. Do valor e da pessoa a serem côntratados:

Menor Valor
unitário a ser

contratad()

Val
scl c() trata

tota ít
ltem QrdUnd

l

§\ À'*E4, .ã .>êG#
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5 - Dados do Imóvel

Cidade: Ohidos
68.2s0-000

Um salão: três salas. um banheiro. uma circulação e uma cozinha: garagem; dois banheiros e uma

despensa, além de um quintal amplo.

CPF:
Residência:

CEP:

Qrd

Especificação

Pessoa Jugidica
que apres\ou

r, a lor a s\
contratada \
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Locação de imórel para
funcionamento da sede da
casa da mulher.

Rs i.600.00lTIC S t2
A AMARAL
DE PAIVA R§ 43.200.00

7,4, Dos responsáveis pela solicitaçâo da proposta:

JAIME BARBOSA DA SILVA

8.1, As despesas deste TERMO DE REFERENCIIA ocorrerão por conta das classificações
funcionais constantes da Lei Orçamentária Anual de 2022 dirpostas do Termo de Reserva
Orçamentária da seguinte Íbrma:

llll - Gabinete do Prefeito
Projeto/Atividâde:0,11220008200{7 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
Elemento de Despesâ: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica

9 - Do Pagamento:
Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as tbrmalidades. o pagamento será mensal. sendo
realizado até o 15" dia útil do mês subsequente aptis a locação do imóvel. o repasse a

CONTRATADA será Í-eita través de transferência de conta bancária.

10 - Da formalizâção dô contrâto; Da alteração e da revisão dos valores:
10.1. Após os trâmites legais o contrato deverá ser formalizado obedecendo os nornrativos
pertinentes:
10.2. O contrato poderá ser alterado, nos termos da l,ei n'8.666/93 e demais normâs pertinentesi
10.3. Os valores do contrato poderão ser reajustados. nos tenros da legislação pertinente.

Su eitar-se a fiscali ão do LOCADOR:
Zelar pela manutenção e conservação do bem locado. incl

11 - Das Obrigações:
I l.l Obrigações do Locador

Entregar o imóvel em perfeito estado de conservaçâo. como pintura. telhado. portões. e outros:a)

b)
Entregar o imóvel com todos os encargos anteriores à data do início dessa locação (energia

elétrica. água. IPI U etc.. t. der idamente quitados:

c)
d)

dias de antecedência. a desistência da pÍcstação dos serviços:
Designar uma pessoa responsável para fiscalizar o f'uncionamentoio uso de sua dependência
fionr un icar com 30 (trinta)

b)

Efetivar o pagamento mensal referente à parcela da locação do imóvel. até o 10" dia útil do mês

subsequente à data do vencimento. mediante âpresentação de fatura/recibo apresentado pelo
LOCADOR:

rIo cstá sendo

a)

I 1.2 Obrigações do Locatário

c)

d)
aco trl anham;

LISI !' sonos quc os
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I - Da Fonte de

Acompanhar, controlar e fiscalizar a ocupação do imóvel veritlcando se o

destinado para os seus devidos fins; \
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