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TERMO DE REFERENCIA DISPENSA DE LICITAÇAO
(loclÇÀo oe rvróvrL1
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I - Do objeto, valor a ser contratado, base legal e período de contratação
1 .l Objeto: Locação de imór'el situado na Avenida Prefeito Nelson Souza. S/N, Bairro

Cidade Nora. Óbidos/PA. para instalação tla setle da Casa da lVlulher do

Município de Óbidos.

O valor mensal a ser contratado é de: RS 3.600.00 (três mil c
seiscentos reais). pelo período de l2 (doze) meses. com valor
global de RS43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos
reais). O valor foi obtido com base no laudo de avaliaçâo
predial emitido pelo setor de engenharia da Prefeitura
Municipal e propostâ apresentada pelo proprietário do imóvel
que se pretende alugar e encontra-se dentro do valor de
mercado, conforme laudo de avaliação.

l 3 Basc Legal:
Inciso X. Art. 24 da Lei Federal n' 8.666. de 2l de junho de | 993. com as

devidas alterações e demais normas penincntes.

l.{ l'críodo de Contratação: Exercicio de 2022 e exercícios seguintes

2 - Solicitante:
2.1 (iabinete do Prefeito
CNPJ 05.111.180/000t-64
End.: Rua Deputado Raimundo Chaves N": -3-18

Bairro f erltro Cidade; Obidos Estado: Pará

CEP: 68.250-000
2.2 I'refeito \Íun ici t: Jaime Barbosa da Silva

3 - Dos Fiscais:
Porta ria de fiscais N' l02l/2022. de 2zl de maio de 2022

3.1 Fiscal Valcria Tatiana Santos de Aquino
Matrícula no I 259987

880.52r.t72-9|
RG: 5430329 Orgào Expedidor': l)CrPA
Situação Funcional (x ) Contratado ou ( ) Efetivo
Formação:
Cargo/F unção

Superior
Secretaria de Gabinete

Lucas (iomes da Costa3.2 l-iscal
Matrícula n": 116069.1

CPF 403.429.642-9 t

Orgão Exped idor:ItG:
( x )Contratadoou( ) EÍ'etivoS ituação I uncional:

Formação t:nsino Médio
Cargo/[] unção ente Administrativo

a)
]e Atestar, assim como avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do lernlino

r el

orl

r

1.2 Custo Estimado Apurado:

CPF:

7622175

t.
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A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is). indicado(s) no ReÍ-erido Termo

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

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

contrato. e de tudo dará ciência à Administração:

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

controle da execução do contrato:

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

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

d) técnicas. vícios redibitórios. ou emprego de material inadequado. e. na ocorrência desta. não

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

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

O(s) Ílscal(is) do contrato anotará 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 for necessário à regularizaçào das faltas ou

Íalhas observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as

b)

c)

c)

() lt cnt tIS o it r1)to c 5ll cd sda roeLI1'a íl pqp lação à

providências cabíveisl

ao(a) Secretário (o)

vigência do contrato

,l - Das .lustificativas:
4.1. Da Contratação:

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

pauta no inciso X, do art. 2,1, da lei n8.666/93 e alterações posteriores. que estabelece:
Art. 24. E dispensável a licitação:

X - para a comprâ ou locação de imóvel destinado ao

alendimento das finalidades precípuas da administração.
cujas necessidades de instalação e localizaçào condicionem
a sua escolha. desde que o preço seja compatível com o
valor de mercado. segundo avaliação prévia:

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 administraçào
(e não contrato administrativo). ou seja. a Administração Pública atua como se um particular fosse
aplicando-se. na essência o regime de direito público. porém em relação à vigência rege-se pclo
direito privado. Por essa razão o prazo da vigência do contrato de locação em que a administraçâo
pública é locatária, rege-se pelo an. 51, da Lei n'8.245191. não estando sujeita ao limite máximo
de sessenta meses, estipulâdo pelo inciso II do art. 57 da Lei n'8.666/93.

A []nidade Administratii a./Gabinetc. pretende firrnar locaçào do imiri el q

ao desenvolvimento das atividades. embora temporariamente. mas que se mostrou su

b.ictivos almejados. ediÍlcado em estrutura de concreto em bom estado de consc
entanto tendo necessidade de algumas adequações em divisórias e cobeíura de aco

rrc nrclhor

los o
I el'l

ilo
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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 obstu que o ktder Público e.fetue loutçào de imót'el con
pessoojurídica e/ouJísicu. utilizando-se du./iguro do dispensu de
licitação, na .forma atmo dispõe o artigo 21, inciso X da Lei
8.666/93: e com fundamento no artigo 62, § 3", inciso I, da Lei
das Licilações, a reslriçõo imposta à renovação de contratos por
.forçu do disposto no artigo 57 nào é aplicável na locaçào tle
imóv,:is. rProcesso n. TC 00t690t 32. SEç'.i( ) tJ B tq91.
TC E/SC'. )

Marçal Justem Filho leciona que:

"Á ausência de licitoç'ão deriva do impo.ssihilidade de o
interesse público ser satisfeito atravé.; de outro imótel, que

niio aquele selecionado. Ás caracÍer í.st it'tts do imórc\ (tuis

como ktc'al ização, di mensão, edifi cução de sl i naÇtio el 1.. )
stio relevantes, de modo que a administruçiio não tem outro
escolha. Quando a Administração necessittt dc imóvel pura
destinação peculior ou com localização determinada, nào.se

k»na possível a comlnliç'ão enlre porl iL,uldt'c.t ". (JUSTEN

FILHO. Marçal. (Comentúrios à lei de licituções a

conlrdlos udministrutit ts:;. 8ed. São Paulo: Dialétit'u.
200{).p.252)

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 tamanha

adequação. O imóvel está em boas condiçôes de uso. desocupado e disponível. possui dimensôes
suficientes 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 imóveis
praticados na região geoeconômica próxima ao imóvel avaliado, cujos cálculos Íbrarn 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 vantajoso para o ate []t enl
interesse público, pelo valor abaixo do valor de mercado, os beneÍicios em relação à I lizaç
acesso. irá proporcionar maior eficiência e melhor resultado para o interesse público n1
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7, Da metodologia aplicada para obtenção do valor de mercado; Das Especificações,
quantitativos. valores de mercado e preço da proposta apresentada; Do valor e pessoa a serem
contratados e do responsál'el pela solicitação da proposta.
7.1. A metodologia utilizada para a aferição do valor de mercado foi laudo de avaliação do imóvel
como mencionado no Laudo de Avaliação emitido pela SEMPOF.

o o
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Íacilidade na execução do atendimento aos usuários

5 - Dados do lmóvel
End.: Avenida Prefeito Nelson Souza NO S/N
Bairro: Cidade Nova Cidade: Obidos Estado: Pará

CEP: 68.250-000
5. I - Espccilicaçircs tlo I mrir el
Um salão: três salas. um banheiro. uma circulação e uma cozinha; garagem: dois banheiros e uma

despensa. além de um quintal amplo.

6 - Dados do Proprietário do Imór'el:
Nome Completr): ALBIRTO ÀMARAL DE PAIVA
( I'F: 033. t30.692-15 RG: 67-17l(15 Orgão Expedidor: PC/PA
Residôncia: Travessa Paulo Matos No 243

lJa irro: Santa Terezinha Cidade: Obidos Estatlo: Pará

CEP: 68.250-000
[.-mail: 'IeleÍbne 

:

7,2, Planilha de especiíicações, quantitativos, preços de mercado e da proposta apresentada:

Item EspcciÍicação tlnd Qrd
Valor Mensal

Constante no Laudo
Valor Mensal da

proposta

I

Locação de imóvel para
funcionamento da sede da casa
da mulher

ntes RS,1.284.e0 RS 1.600.00

7.3. Do valor e da pessoa a serem cotrtratâdos:

Ite n.r Especificação tlnd (lt(l
Menor Valor
un itário a ser
contratado

Val
ser co l riltil

tota il

4t

Pessoa Jryidica
quc apres\tou

valor a sÀ.
cont.utudu\

-l
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Locação de imóvel para
funcionamento da sede da
casa da mulher.

RS 1.600.00
A AMARAL
DE PAIVA

R$ +i.100.00mes tl

7.4. Dos responsáveis pela solicitação dâ propostâ:

JAIME BAR[]OSA DA SILVA

8 - Da Fonte de Recurso:

9 - Do Pagamento:
Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as tlrrmalidades. o pagâmento scrá mensal. sendo
realizado até o 15" dia útil do mês subsequente aptis a locação do im(rvel. o repasse a

CONTRATADA será Íêita través de transferência de contâ bancária.

10 - Da formalização do contrâto; Da alteração e da revisão dos valores:
10,1. Após os trâmites legais o contrato deverá ser formalizado obedecendo os normativos
pertinentes:
10.2. O contrato poderá ser alterado, nos teÍÍnos da Lei n'8.666193 e demais normas pertinentesi
10.3. Os valores do contrato poderão ser reajustados, nos termos da legislação per-tinente.

1I - Das Obrigações:
11.1 Ohrigações do Locador
a) Entregar o imóvel em perl'eito estado de consen ação. corno pintura. telhadtl. ponões. e outros:

b)
Entregar o imóvel com todos os encargos anleriores à data do inicio dessa locaçâo (energia
elétrica. água. IPTU etc..). devidamente quitados:

c)
d)

Comunicar com J0 (trintà) dias dc antecedência. a dcsistência da prestaçào r.los serviçtls:
Designar uma pessoa responsável para fiscalizar o Í'uncionamento do uso de sua dependôncia

a)

b)

Efetivar o pagamento mensal referente à parcela da locação do imóvel. até o l0'dia útil do mês

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

mo está sendo

I 1.2 Obrigações do Locatário

S tl eitar-se a fiscalização do LOCADOR:

d)
sonos que os

ito a

-_
õ>\-...-\:]-

8.1. As despesas deste TERMO Dt-l REFERENC IA ocorrerão por conta das classificações
funcionais constantes da Lei Orçamentária Arrual de 2012 dispostas dt, '[errno de Reserva
Orçamentária da seguinte Íbrma:

1111 - Gâbinete do Prefeito
Projeto/Atividade:0,11220008200{7 - Manutenção do Oabinete do Prefeito.
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Seniços de Terceiros Pessoa Juridica

Acompanhar. controlar e fiscalizar a ocupação do imóvel verificando se o
destinado para os seus devidos finsl \

c)
Zelar pela manutenção e conservação do bem locado. inctus\\ .to\ {acompanham; \\ \ I

5
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Responsabilizar-se pela devolução do bem. com seus acessórios. se Í'or o caso. ao Ílnal do
pr zo. ou por motivo de rescisão do presenle contrato nas mesmas condições que foi recebido:

0
O LOCATÁRIO se responsabilizará por todo e qualquer acidente pessoal. enquanto no uso das
de dências do imóvel locado e arcará com danos morais e maleriais
O LOCATARIO se respon sab ilizará pelo pagamento da Energia Elétricâ/Equâtorial e da
água/COSAMPAc)

h)
O LOCATARIO deve servir - se do imóvel para o uso convencionado ou
compatível com a natureza deste e com o fim a que se destinal

presumido.

l2 - Das Medidas Acauteladoras:
12.1. Consoante o artigo 45 da Lei n" 9.784. de 1999. a Administração Pública poderá. sem a prévia
manifestação do interessado. motivadamente. adotar providências acauteladoras. inclusive retendo o
pagamento. em caso de risco iminente. como lorma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.

13 - Das infrações c das sanções ad ministratilas:
13.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação é

aquela prevista na legislaçào peninente.
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