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SEcRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENCOLVIMENTO HUMANO-SEMAD

cNPJ 05. l0l. t 80/000 t {{
pmoscmad ri obidos.pa.gor.br

Rua D.lut.rdo Ilaimrndo ( ha\es-318. Centro. Ohidos I'rt ( lll' 61t.1j0.0(x)

TERNIO I)E REFE NCIA DISPENSA DE LICITAÇAO
(L()CA Ão »n tnlóvnly

| - Do objeto, valor a ser contratâdo, base I e períotlo de contratação
l .l Obje to: Locação de imór'el localizado na Rua Nlarcos Rodrigues de Souza, noll5,

bairro Centro-Óbidos-Pa, com a finalidade de instalaçâo e funcionamento do

PROCON MtINICIPAL vinculado à Secretaria Municipal de Administração

e Desenr olvimento Humano.

O valor mensal a ser contratado é de: R$1.2i2.00 (um mil
duzentos e doze reais). pelo período de l2 (doze) meses. conl
valor global de R§1.1.5{4,00 (quatorze mil, quinhentos e
quarenta e quâtro reais). O valor fbi obtido com base no

laudo de avaliaçào predial emitido pclo setor de engerrharia da

Prel'eitura Municipal e proposta apresentada pelo proprietário
do imólel que se prctende alugar e encolltra-se dentro do

valor de r.nercado. cont'orme laudo de avaliaçào.

1..3 Base Legal:
Ar.t 3'c att 5I de Lci n'8245i91
de 2l de .iunho de 199-i. com
pertinentes.

c ir.rciso X. Ârr. 14 da Lei Federal n' 8.666.
as delidas alterações e demais normas

l.{ Período de Contratação: Exercício de 2022 e exercicios seguintes.

2.2 Secretária Municipal de Adm. e

Des. Humano:

-l - Dos f iscais:
Po rta ria dc fiscais N'' I 9.ll/l0ll. de 04 de outubro de l0ll

PAI.II,O 8,7-I.]QTIIEL LEITE DOS SANTOS
t26t1t7
825.1 52.802-00

12606i6
CPF: 947.714.552-5j

GENEVALDO GONIES DE ARAT]JO

Il( i 5997060 lo
SittLrçào I'unc ionaI I \ )( ()ntriltado ou ( )Ftttirn

Estado: ParáCidade: Obidos

2 - Solicitante:

N': 338

2.1 Sccr0tâ ria \{u o e Desenvohimcnto Humano- SEMAT)nlct ldc,\dministraçã
05.101.180/0001-64
Rua I)e utatlo Rairnundo Chaves

C'NI).I:

lrr)d

CentroBairlo:
CEP:

-j.l ['isca I

Matrícula no

oEx idor: PC/PA

Situ ão Funcional:
Forma ao:

(\) ('ontratado ou ( ) EÍêtivo t Comissionado
Su enor

C'I)I::

RG: 4907 536

-1.2 Fiscal
Matrícula no:

alt()I

itkrr: P(' '.\Nl

lctl]g§gl, [--nsino Su

1.2 Custo Estimado Apurado:

68.250-000

SHIRLEI RODR|Gl- ES DE ARr\Lr.lO

Er
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§ECRETARIA MUNICIPAI, DE ADI\IINISTRAÇAO E DESE\( Ol.YIl\lEI{TO Hti[tA:\iO-SE]\'lAD
CNPJ 05.101.180/0001óJ

pnroscnrad {i obidos.pâ.go\.br
Rua Depurado I{aimundo Chares.3-lll. Centrn. Obidos Pa CEP 68.250.000

J - Das ,IustiÍicativas:
-1.1. Da Contrataçâo:

A contratação ora solicitatla é rnotivada temporariamente. tendo em vista que o municipio
não tem prédio proprio para Íuncionamento do PROCON. A contrataçào em deslaque. se pauta no
inciso X. clo art. 24. da lei n8.666/9.1 e alterações posteriores. que estabelece:

Art. 2-1. L disper.rsír t'l a Icitaçào

X - para a compra ou locação de inrór'el destinado ao

atcndimento das llnalidades precipuas da adr.ninistraçào.
cujas necessidades de instalaçào e localizaçâo condicionenr
a sua escolha- desde que o preço seja compatível com o
valor de mercado, segundo avaliaçào prévia:

No entanto cabe ao gestor a discricionariedade quanto a escolha de imór,el a ser locado
para nele desempenlar as atividades inerentes à competência da Secretaria Municipal de

Administraçào. permite a adoçào de contratação direta. que não signiÍica arbitrariedade. uma vez
que decida ern beneficio do interesse pÍrblico.

O irnóvel detlnido collstitui-se no local adequado para o Íüncionamento das atividades as

iro. acesso c eslnllura Ílsica

l

:l)

Os Fiscais Íicarão responsár.'eis pelo recebimento. r'erilicação da qualidade do imóvel- Datar

e Atestar. assim como avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do tennino do contrato

ao(a) Secretário (o). para que o(a) mesno(a) tome as devidas providências em relaçào à
vigência do contrato.

b)

A liscalização. da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is). indicado(s) no Ret'erido Termo

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

Vigência do Contrato e dirimil as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato. e

de tudo dará ciência à Administração:

c)
O(s) Fiscal(is) da Contratante der,erá ter a experiôncia necessária para o acompanhamento e

controle da execuçào do contrato:

A liscalizaçào de que trilla este item nào erclui ner.n reduz a responsabilidacie do locador.

inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade. ainda que resultante de imperÍ'eiçt)es

técnicas. vícios redibitórios. ou ernprego de material inadequaclo. e. na ocorrência desta. nâo

implica en.r corresponsabilidade da Administraçào ou de seus agentes e prepostos. de

conlbrnridade conl o afi. 70 da Lei n' 8.666. dç. I 993:

d)

O(s) liscal(is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

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

e) eventualmente enlolvidos. detemrinando o que lbr necessário à regularização das faltas ou

fàlhas obscrvados e cncanrinhando os apontarnentos à autoridadc cômpetente para as

plor idênc ias cabir eis:

cfe lll (t eracionalizadas elo PROCON. enr virtudc da localiza uc
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trIT]NICiPIO DE ÓBIDOS
SECRET.\RlÀ MUNICTPAL DE ADNIINISTR{.ÇÃO E DESEN( Ol-\iti\tENTO HL t\tANO-SE}'IAD

cNPJ 05. | 01. r 80/0001-6{
pmoscmad , obidos.pa.go\ .br

Rua Depulado Ràinundo ('ha\cs.3Jll. Centro. Ohidos Pa ( LP 68.2i0.0(X)

Sobre o assunto Marçal Justen Fill.ro. menciona que

"As características do imóvel (tais como localizaçãô.
dimensão. Edificação. destinação etc.) sào relevantes. de
modo que a Adrninistração não tem escolha. Quando a
Administração necessita de imóvel para destinaçâo peculiar
ou com localizaçào detenninada. sào sc torna possivel a
competiçào enlre nan iculares."

Como a locação de imóveis rege-se pelo direito privado prevalece o entendimento de que a

relação .jurídica locatícia entre o particular e a Adnrinistraçào Pública é contrato da adnrinistraçào
(e não contralo adnrinistrativo ). ou seia. a Adnrinistração Pirblica atua como se um particular Íbsse
aplicando-se. na essência o regime de direito público. porém em relação à r,igência rege-se pelo
direito privado. Por essa razào o prazo da vigôncia do contrato de locaçào em que a administraçào
pública é locatária. rege-se pelo art. 51. da Lei n" 8.2.15/91. não estando suieita ao lirnite máxino
de sesserrta meses" estipulado pelo inciso ll do art. 57 da Lei n"8.666/9i.

.,\ [-lnidade Administrativai Secretaria de Administração. pretende fimrar locaçào do imór,el
que melhor atende ao desenr olvimento das atividades. embora temporariamente. mas que se

mostrou suficiente para os objetivos aln.rejados. edificado em estrutura de concreto em bom estado
de conservaçào. No entanto tendo necessidade de algumas adequações em divisórias e cobertura de
acordo com o laudo de avaliação. prontamente atendido pelo locador.

E. conlorme decisão iá consolidada do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. in
verbis:

Nuda ohstu que o I'oder Púhlico eÍêtue locuç'tio de inút'el cont

ltes.sotr itrrídictr c;ou.físicu. tlilitunlo-se dcr liguru du dispanv d,:
licitação. rtu .fi»nru cuno dispõe o arligt 2J, int'iso X du Lei
8.666,93: e com Juntlantento no urtigct 6). ! 3". inciso l. du Lei
dus Lic'ituções. u resÍriçtio intposÍtt à rant»'uçiio .le co lrdÍos por
Iorça do tlitipo.sto rto errtigo 57 ncio é uplitúrc| nu locução dc
inút'ei.s. (Proccs.so n. TC 0016t)0t 3:. SEç'.iO t1(ti t991.
TL-E/SL'. )

Nlarçal .luslem Filho leciona que:

".1 ausênciu da liciluçtio tleritu du imlxtssihiliclade tle o
intercssa público scr sutisl'eiÍo através clc outro intót'el, qua

rttio oquele selecionudo. -4s cúructerísticus do imóyel (tcri.;

como localizoção, tlimensào, edilicuçtio, destinação etc.1

são reletanles, de motlo que u udministraÇào nAo km outru

escolha. Quando o Ádntinistraçrio necessitu cle inúvel para
tle.s t inaç ão pe c trl i u r Lt u t' o trt l o c ul i :u ç ão Ll a t e nl i nü Llú. niÍo .t e

atendem o interesse do órgào.



xt riíea
lCi

:)

[.5T {DO DO P\ll\
ur .lrcipro 

-oe 
risr oos

sE('RE'l',t.RlA !lt,Nr( tPAt. Itt ADi\ NISTRA(AO E DESEN( OLI t i\t ENI.O Ht r\t1\O-SU\lAD
( \P.l 05.101.180/0001-6{

pnrosemirrl a obidos.pir. ror .hr
Rua Deputado Raimundo Chares.JiS. Centro. Ohido\ I'a CEI,68.150.000

Rua Marcos Rodrigues de Souza

Ila i rro: Centro bidos Estado: Par'á

CEI': 68.1-i0-000
5.1 - Espccifica cs do lmór'e I
Trata-sc ilc imór el comercial. corlposlo dos seguintcs anrbientcs: salão contetcial e lalabo.

6 - Dados do Pro rietário do Imór'el:
Nomc Com leto: MARÂ ODILEI'\;}' AQL,INO M.{TOS DE VASC()NCELOS

7r5.651.831-15 &c-ÉÍ!2-ll2 §§t4-r
Süucies

r-r Hx cditlor: SSl)-P.\
Residência: -l'ravessa 

L-llo

Centro

i

l

torna possítel u contpetiçào entre pa'tiL'ult 'es'. (JUSTEI'
FILHO. Murçal. (Conrcnttirios à lei de licitaçõe.s a

L'ontrttÍo.\ tdmini.sÍrat itos. 9etl. Scio Pcrulo: Diuléticu.

2000.p.2521

{.2. Da escolha do Imór,el:
A cscolha do imórel lccai em funçào de que o imór'el Íbi r istoriado e considerado

adcquado- pois sc constitui em espaço único. especifico e estlatégico para o Íuncionamer.rto da

PROCON Municipal. no âmbito da administração municipal. Além de que a localização é de f;ícil
acesso o que permite a facilidade de deslocamento dos interessados. inexistindo no perímetro

determinado, nô momento. outro imóvel que apresente condições para atender ao interesse público

com tamanha adequaçâo. O imóvel está em boas condições de uso. desocupado e disponível.

possui dirnensôes suficientes e tenr boa Iocalizaçâo. sendo. portanto. o escolhido para ser locado.

{.-3. Do preço proposto:

O ralor a ser contratado está conlpatível conr os valoLes de mercado de aluguel de rmóvers

praticados na legião geocconômica pr'óxiura ao imixel ar aliado. ctlios cálculos lbram elaborados

com base na metodologia de Tratamento por Fatores- consoante Parecer emitido pelo responsár'el

técnico do Município o Sr. João de Souza Queiroz. Engenheiro Civil DP/PA I13020.
O valor proposto pode ser considerado compatír,el e vantajoso para o atendimento de

interesse público. pelo valor abaixo do lalor de nercado, bem como da avaliaçào do Setor de

Engei-rharia. tó porque os berreflcios em relação à localização e acesso. irá proporcionar nraior

eficiêncie c melhor resultado para o interesse público e maior lacilidade na execução do

atendimento aos usuários.

End.: N" I 15

(,PF:

E-mail: feleIone:
CEP: 68.250-000

Cidade: Obidos

Or

Ílstado: I'ari'r

No 122
lla i rro:

5 - Dados tlo Imór.el

I Cidade:
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7.1. A metodologia utilizada para a aferiçào clo valor de nrercado foi laudo de avaliaçào do in.rór'el
como mencionado no Laudo de Ar aliaçâo emitido pela SF-MPOF.

U Nic\.I

ltenr Und

lIc5

QrdEspecificaçào

Locação de imór'el
localizado na Rua i\Iarcos

Rodrigues de Souza, nol 15,
bairro Centro-O bid os- Pa.

corn a finalidadc dc
instalação e funcionamento
do PROCON IIIINICIPAL

vinculado à Secretaria
Municipal de Administração
c l)cs enyolvim en to Humano

Valor Mensal
Constante no Laudo

Valor Mensal da
proposta

RS I .-l-+9.00 RS I .t t:.00

7. Da metodologia aplicada para obtenção do valor de mercado; Das Especificações,
quântitativos, valores de mercado e preço da propostâ apresentada; Do valor e pessoa a serem
contrâtados c do res osta.o nsár'el roela solicita ãr-r da

7,2. Planilha de es uantitatiY de mercado e da t^à entada:

Especificação

Locaçâo de imóvel
localizado na Rua

Marcos Rodrigues de
Souza, nol 15, bairro

Centro-Óbidos-Pa. com
a linalidade de

instalação e

funcionamento do
PROC0N NIUNICIP,\L
vinculado à Secrctaria

Municipal de
Administração e

Desenvolvimento
I{um ann

7.3. Do valor e da pessoa a serem contrâtâdos:

Menor
Valor

unitário a

ser
contratado

Pessoa.Turidica
que apresentou

valor a ser

contratada

Valor total a ser'

contratado

RS 11.544"00

Item Und Qtd

l

MARA
ODILENY
AQUINO

MATOS DE
VAS('ONCEI-

OS

:

IIlES RS1.I l.001
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IIt \ICiPIO DE ÓBÍDOS

SECRETARIA IIITiNICIPÁI, DE ADMINISTRAÇAO E DESENCOI,V INI ENTO H[IMANO-SE[IAD
cNPJ 05. t0t. t80/000r -6J

flllos!'n)ad í? obido§.|4.,.r( | \ . hr
llua Dcpulirdo Iirrnrrn(lo ('ha\c!--'l-lli. Lent|o. ()bi.l,r. I'r ( l l,6lt.l5{).1)í)o

7..1. l)os res nsaYels ela solicita âo da r() osta:

C;ENI-VÀl.DO GON,ÍES DE r\R.\t Jo

8 - Da Fonte de Recurso
8.1. As despesas deste -I-ERN{O DE RETERENCIA ocorrerào por conta das classiÍicaçric-s
luncionais constalltes da Lei C)r'çanrentÍfuia Anual de l0l2 dispostas do l'etmo de Resclra
Orçanrentária da seguinte lolma:

1313 - SEC. MUN. Df, ADMTNTSTRAÇÃO e OrSrr. HUMANO
PROJ t-l O/A IIVIDADE: 04 l]: 0008 ].009 - MAN T. TTENÇ.ÀO D,AS ATtVtDADIS D,A SEMAD
ELEMENTO DESPESA: 1.3.s0.,.16.00 - OUTROS SERVI('OS DE TERC. PESSOA FISICA

9 - Do Pagamento:
Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as formalidades. o pagan'rento será mensal. sendo
realizado até o 15" dia útil do mês subsequente após a locação do imóvel. o repasse a

CONTRATADA será teita trar,és de transfer'ência de conta bancária.

l0 - Da formalizâção do contrato; Da altera o e da revisão dos valores:

' Zc'lar pela manutcr.Içào conservação do ben.r locado- inclusive dos acessórios que os!'
d)

1r..,,, ham:

or lnotivo cle rescisào do resente contrato ntrs mesmas condi ue loi recebido
Responsabilizar-se pela devoluçào do bem. corr seus acessór'ios. se tbr o caso. ao Íi.ral clo

e)
razo. ou oes

O LOCATARIO se responsabilizará por todo e qualquer acidente pessoal. enquanto no uso das
Í)

d

6

Entregal o imóvel com todos os encargos anteriores à data do início dessa locação (enelgia
a ril o 1111a)

b)

Fntr.|- óvel em f,erfd-tg, c'staclo de cOnse-r\ a ortões e outros:ao" conro intura. lelhado.

I eletrica. í ua. IPTL. etc.. ). de\ idarnente uitados:

1 I .l Obri ões do Locador

c) ( onrurricar conr 30 (trinta) dias de antecedência. a desistência da

Eletivar o pagameÍrto r.nensal referente à parcela da locaçào do imóvel. até o l0' dia útil do mês
subsequente à data do vencimento. mediante apresentaçào de tatura,/recibo apresentado pelo
LOCADOR:

os:rest ào dos serr.i

d ndênciara l'iscalizar o firncionanrento do uso de sua deonsár'el; Dr'si essoa resrlar utlla

a)

I 1.2 Obrigações do Locatário

Acornpanhar. controlar e fiscalizar a ocupação do inróvel veritlcando se o mesmo eslá sendo
h)

c)

ar'â ()s scus rleviilos llns:
Su eitar'-se a li scaliza ào do LOCADOR:

endências do imóvel locado e arcará com danos morais e matr'riais.

10.1. Após os trâmites legais o conlrato dererá ser tbrmalizado obedecendo os normativos
pertinentes:
10.2. O contrato poderá ser alterado. nos lennos da [.ei n' 8.666193 e denrais nonras peÍinentes:
10.3. Os valores do contrato poderào ser reajustados. nos temros da legislaçào pertinente.

ll-DasObrigacões:

destinado
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sE( RET.\R|Á M|\t( tprl- DE {DNt tN rs't RA('Ão Ít DESEN(ot-\'tuEN'to Ht \t.\\o-stt\tAD
c:,iPJ 05.l0 t.180/00{ l{l

PnloscnrarJ a obi.los.Pl.gtrr.br
Rua Dcputarlo lluinruntlo Clrar cr.3-.18- f'crtto. Ohirlos PLt ( l:l' (rtl.l50.(10(l

0hidos ( l'},,\ ). 0-l .le oúuhro dc

GE ES DE .\R.\t .to
Secretário Municipal e'Administração e Desenvolvimento Humano

c)

h)
O LOCATARIO del e scrr ir - se do imóvel para o uso conr,'encionado ou presumido.
c0lll atír'el com a nâtllfeza deste e com o fim a ue se deslina:

l2 - Das Medidas Acâuteladoras:
12.1. ( onsoantc. o arligo 45 da 1..'i n" 9.7tl-1. de 1999. a .\dministmçào P[rblica podcrii. scnt r plc'r iu

nranilestaçiro .ltr intcrcssirdo. nrol ir irdanrente. adotirr plrrr itlône ias acautcladoras. irtclusire rctcll(l(r ()

pagantenkl. enr caso dr'r'isco irninente. conto lbrttta de prerenir a ocort'ência de dano de tlillcil ou

ir.r.rpossir cI reparaçào.

l3 - l)as infraçõcs e das sançõcs adm inistrativas:
13.1. A disciplina das infraçôes e sanções administrativas aplicár'eis no curso da contrataçào é
aqucla prer ista na legislaçào pcrtinentc. ,..

1

O LOCATARIO se responsabilizará pelo pagamento da Energia Elétrica/Equatorial e da

ásua/COSAMPA


