
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 87 - CENTRO - CEP: 55650-000 

CNPJ: 11.097.300/0001-57  FONE: (81) 3651-1124 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA/PE 
 

DISPENSA Nº 014/2021 
PROCESSO Nº 036/2021 
 
 

CONTRATO Nº 039/2021 
 

1. DAS PARTES: 
1.1 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Rua Maria Pereira da Silva, 87 Centro, Passira/PE, 
inscrito no CNPJ nº 11.097.300/0001-57, neste ato denominado CONTRATANTE, 
representado neste ato pelo o seu titular o senhor Prefeito SEVERINO SILVESTRE DE 
ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, comerciante, residente na Rua Alto São José, 197 – 
Alto São José – Passira - PE, portador da cédula de identidade nº 1.406.658 SSP/PE, e 
inscrito no CPF nº 172.826.084-15, neste ato denominado LOCATÁRIO. 
 
1.2 – CONTRATADO: JOSE GOMES DA SILVA, brasileiro, viúvo, Policial Militar, 
portador do RG. Nº 15379 e CPF. Nº 070.124.204-30, residente na Rua Manoel Augusto 
Barbosa, 32 Bairro Alto Santa Inês – Passira/PE, neste ato denominada LOCADOR, 
celebram o presente contrato, mediante as seguintes condições. 
 
2. DOS CONSIDERANDOS: 
 
2.1 Necessidade inadiável do serviço público. 
2.2 Dispensa de Licitação, consoante o disposto no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93; 
2.3 Observando o disposto na Lei Orgânica Municipal de 27/04/90; 
2.4 Autorização legal quanto ao orçamento; 
2.5 Os princípios norteadores da Administração Pública e os do Direito Administrativo que 
são condicionadores destes.  
 
3. DO OBJETO: 
 
Constitui como objeto do presente contrato de locação de um Imóvel localizado na 
Avenida Sebastião Neris de Almeida, 49 Bairro Alto Santa Inês -  Passira – PE, para 
funcionamento da Associação de Artesã de Passira/PE. 
 
4. DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL: 
 
O Imóvel destina-se ao funcionamento da ASSSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃ 
DE PASSIRA. 
 
5. DO PRAZO: 
 
O prazo presente contrato terá vigência até 06/08/2022, podendo ser renovado nos 
termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
6. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
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6.1 O valor do aluguel ora contratado é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com valor 
global de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais). 
6.2 O presente instrumento não sofrerá reajuste dentro do prazo estipulado para sua 
vigência. 
6.3 O valor do aluguel será REAJUSTADO a cada período de 12 meses de acordo com a 
variação do Índice do IGP-M/FGV, ou outro índice escolhido. 
6.4 O valor do aluguel acima estipulado, será pago mensalmente, até o dia 10 (décimo) 
dia útil de cada mês Subsequente ao vencimento. 
6.5 As demais obrigações, tais como consumo de energia elétrica e água, deverão ser 
pagas pelo LOCATÁRIO diretamente às entidades competentes. 
 
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE: 
 
Atividade: 2369123012.227 – Unidade: 33.90.36.00 
 
8. DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL: 
 
Ficam a cargo do LOCATÁRIO, todas as obras, serviços de conservação, higiene e 
reparação de peças incidentes sobre o imóvel locado. 
 
9. DA FISCALIZAÇÃO: 
 
9.1-Fiscalizar e acompanhar ao fornecimento, que forem sendo solicitados pela 
Administração, conforme necessidade. 
9.2. – A execução do contrato será fiscalizado pelo servidor ERISTON ALVES DE 
SOUZA -  CPF 881.607.184-20. 
 
10. ATRIBUIÇÕES DO GESTOR E DO FISCAL 

 
GESTOR 
 

a) Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, até a assinatura do 
contrato, de seus termos aditivos e das publicações, consequentemente exercendo o 
acompanhamento da execução dos contratos;  
b) promover reunião inicial com a contratada de modo a esclarecer o objeto contratual e 
apresentar, formalmente, o fiscal do contrato; 
c) Controlar o prazo de vigência dos instrumentos contratuais, sobretudo os contratos de 
prestação de serviços de forma contínua, propor junto ao setor competente algumas 
cláusulas;  
d) Verificar junto aos Fiscais de Contrato (se houver) se os prazos das prestações de 
serviços, encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual; 
e) Exigir o cumprimento do contrato, buscando qualidade, economia e minimização de 
riscos; 
d) Acompanhar o contrato e tomar providências para aditivos, penalizações e rescisões; 
e) Comunicar à Administração, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios e gestões realizadas com a contratada;  
f) Acompanhar junto à unidade de programação orçamentária e financeira, até o mês de 
dezembro de cada ano (ou data designada no competente decreto de encerramento de 
exercício financeiro), as obrigações financeiras não liquidadas no exercício, visando à 
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obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de 
restos a pagar; 
 
FISCAL: 
 

a) Participar da reunião inicial para ajuste de procedimentos de execução com a 
contratada; 
b) Após o recebimento do contrato, para o qual foi designado como Fiscal de contrato, 
abrir pasta para acompanhamento do contrato, bem como aos eventuais termos aditivos; 
c) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e 
encaminhar formalmente ao Gestor de Contratos a solicitação de prorrogação com 
antecedência mínima de 30 dias do vencimento; 
d) Avaliar os resultados/objetos entregues atestando o recebimento ou informando ao 
gestor do contrato sobre infrações ou discrepâncias que necessitem de ajustes no pacto 
para tomada de providências (quando o objeto não for cumprido ou não suprir a 
necessidade tendo como diapasão o Termo de Referência ou Projeto Básico); 
e) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
f) Acompanhar os pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando para que o 
valor do contrato não seja ultrapassado; 
g) Receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Departamento Financeiro, como 
couber, para pagamento; 
h) Comunicar ao Gestor de Contratos, formalmente, irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade, somente após os contatos prévios e gestões realizadas com a contratada, 
como por exemplo, notificações por escrito, através de ofício; i) Encaminhar ao Gestor de 
contratos, formalmente as solicitações de acréscimos ao contrato, acompanhado das 
devidas justificativas, observando as disposições do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993; 
j) Estabelecer junto ao contratado(a) prazo para correção de eventuais pendências na 
execução do contrato, bem como analisar os pedidos de modificações no cronograma de 
entrega e substituições de materiais formulados pela contratada; 
 

11. DA DEVOLUÇÃO DO POÇO: 
 
O LOCATÁRIO obriga-se a entregar o poço locado ao fim do contrato, nas mesmas 
condições em que o recebeu. Se forem constatados danos ou obras a realizar, somente 
depois de sanadas as eventuais irregularidades é que se considerará liberado o 
LOCATÁRIO. 
 
12. DAS PENALIDADES: 
 
A LOCADORA se obriga a respeitar este contrato nos termos em que está redigido, 
importando sua violação no pagamento de multa no importe de 10 % ( dez por cento) do 
valor de 03 ( três) meses do aluguel vigente á época da infração, ressalvado o disposto 
nos itens 11.1, 11.2 e 11.4 deste instrumento. 
 
13. CAUSAS ESPECIAIS DE RESCISÃO: 
 
13.1 Por acordo entre as partes; 
13.2 Términos do prazo aludido na Cláusula “5”; 
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13.3 Por vontade unilateral do LOCATÁRIO, em face do interesse público justificado, que 
é reconhecido pela LOCADOR, sem a obrigação de pagar os alugueis correspondentes 
ao restante do Contrato ou quaisquer outras indenizações. 
13.4 No caso de qualquer obstáculo ou impedimento que inviabilize o uso normal do poço, 
sem que haja culpa ou dolo de qualquer uma das partes. 
 
14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações, pelos preceitos do Direito Público, Aplicando-se lhe, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado, em especial a Lei Federal n° 8.245/91. 
 
15. DO FORO: 
 
Para dirimir qualquer dúvida, referente ao presente contrato, fica nomeado o foro da 
Comarca de Passira/PE. Lido e achado conforme, assinam em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas subscritas.  
 

Passira, 06 de Agosto de 2021 
 
 
 

__________________________________________________ 
SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE 

PREFEITO 
LOCATÁRIO 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
JOSÉ GOMES DA SILVA 

LOCADOR 
 
TESTEMUNHAS: 
 

1. _______________________________ 
CPF Nº 

 
2. ________________________________ 

CPF Nº  
 


