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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/CABOPREV/2018

DISPENSA Nº 001/CABOPREV/2018
CONTRATONº 001/CABOPREV/2018

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE Sl CELEBRAM O
CABOPREVE O ESPÓLIO DE ISBELO MEDEIROS DA FONSECA, NA FORMA

ABAIXO:

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV, pessoa jurídica de

direito público interno, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº07.738.191/0001-

32, com sede na Rua Vigário João Batista, nº 39, Centro, Cabo de Santo

Agostinho/PE., neste ato, representado pelo Gestor, o Sr. JOSÉ FERNANDES DE

MOURA,brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade sob

o nº. 1.973.264 - SDS/PE e inscrito no CPF sob o nº. 217.672.544-15, residente e

domiciliado na Rua Padre Carapuceiro, nº 617, Boa Viagem, Recife/PE., CEP:

51.020-280, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, e o ESPÓLIO DE

ISBELO MEDEIROS DA FONSECA,neste ato representado pela Inventariante, Sra.

IVINA LEITE DA FONSECA,brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº.

6.762.351 - SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 039.809.194-39, residente e

domiciliada à Rua Oito, nº 22, Itapuama, Cabo de Santo Agostinho/PE., doravante

denominada simplesmente LOCADOR, têm entre si justo e avençado o presente

instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº

002/CABOPREV/2018 ma modalidade Dispensa nº. 001/CABOPREV/2018 e

mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e

se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, bem como nos termos da

Lei nº 8.666/93, e nos princípios da Administração Pública.

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a locação do imóvel situado na Rua

José Plech Fernandes,nº 27, Lot. J Rufino, Quadra 00J — Lote 0001, São Judas

Tadeu, Cabo de Santo Agostinho/PE., de propriedade do Espólio de Isbelo

Medeiros da Fonseca, administrado pela Sra. Ivina Leite da Fonseca, por meio de
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termo de compromisso de inventariante, constante nos autos do Processo Judicial nº

0004420-78.2017.8.17.2370, da 3º Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo

Agostinho/PE., a ser destinado ao funcionamento da sede do Instituto de

Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho/PE. - CABOPREV.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para realização deste Contrato são oriundos da

Dotação Orçamentária:

Órgão Orçamentário: 70000 — Secretaria Municipal de Gestão Pública;

Unidade Orçamentária: 70.100 — Instituto de Previdência Social dos Servidores do

Município do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV — Fundo;

Função: 04 — Administração;

Sub-Função: 122 - Administração Geral;

Programa: 184 -— Apoio Administrativo as Ações do CABOPREV - Fundo

Financeiro;

Ação: 2.145 (Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações Vinculadas a Gestão

Administrativa do CABOPREV — Fundo Financeiro;

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 — Aplicações Diretas;

Fonte Recursos: 41 — Recursos próprios das entidades supervisionadas;

Reduzido: 338

Fonte: 01

CLÁUSULA TERCEIRA — FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento contratual é norteado pelas disposições da Lei

8.245/91, Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, e através da Dispensa deLicitação

nº. 001/CABOPREV/2018, baseado no artigo 24, inciso X, da mencionada Lei

Federal, sendo a citada Dispensa parte integrante e indissociável deste instrumento,

independente de transcrição.

A locação do imóvel, objeto do presente contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93,

por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente

os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA QUARTA — PREÇO

O aluguel mensal fica estipulado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),

perfazendo o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Parágrafo Único — Para fazer face ao presente objeto contratual foi emitida a Nota

de Empenhonº. 124/2018, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), datada
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de 26 de julho de 2018, ficando o restante do valor a ser empenhando no

período subsequente.

CLÁUSULA QUINTA — REAJUSTAMENTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

CABO DE SANTO AGOSTINHO

No caso de vir a ser devido reajustamento, pactuado entre as partes, o índice

utilizado será o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO

O presente Contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contado a

partir da data da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ter seu prazo

prorrogado, de acordo com o disposto no artigo 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas

alterações, até o limite previsto em lei, mediante justificativa e celebração do

competente Termo Aditivo.

Parágrafo Único — Ficará facultado ao LOCATÁRIO, a qualquer tempo, rescindir o

presente instrumento contratual, sem pagamento de qualquer indenização, desde

que comunique o LOCADOR, por escrito, com antecedência de, no mínimo, 60

(sessenta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA — OUTRAS DESPESAS

Além do aluguel mensal, o LOCATÁRIO apresentará, quando solicitado pelo

LOCADOR, os respectivos comprovantes relativos aos pagamentos das despesas

com água, energia elétrica, imposto predial, taxa de bombeiro e demais encargos e

tributos que incidam sobre o imóvel.

CLÁUSULA OITAVA — OBRASE BENFEITORIAS

As benfeitorias realizadas pelo LOCATÁRIO no imóvel ora locadas dependem

da expressa e prévia autorização do LOCADOR, as quais, finda a locação, ficarão

incorporadas ao imóvel, não cabendo ao LOCATÁRIO direito de retenção ou

indenização, sejam tais benfeitorias úteis, necessárias ou voluptuárias.

Parágrafo Único — Não se incluem dentre as citadas benfeitorias as instalações

efetuadas pelo LOCATÁRIO necessárias à execução de seus serviços, tais como

prateleiras, divisórias, sistema de ar refrigerado e quaisquer outras suscetíveis de

remoção.

CLÁUSULA NONA - DESOCUPAÇÃO

No caso de término ou rescisão deste Contrato, o imóvel deverá ser

desocupadoe restituído ao LOCADOR,nas mesmas condições em que foi recebido,

caso aceite.
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No caso de término ou rescisão deste Contrato, o imóvel deverá ser

desocupado e restituído ao LOCADOR, nas mesmas condições em que foi recebido,

caso aceite.
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CLÁUSULA DÉCIMA — VISTORIA

Fica facultado ao LOCADORo direito de vistoriar o imóvel ora locado, durante

o horário de atendimento ao público, sempre que achar conveniente, mediante

prévio aviso por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA — PREFERÊNCIA

Se durante a vigência deste Contrato, ao LOCADORpretender vender o imóvel

dado em locação, fica assegurado, por este instrumento e na melhor forma de

direito, ao LOCATÁRIO, o direito de preferência para adquiri-lo nas mesmas

condições oferecidas ao terceiro interessado, sendo esta preferência exercida dentro

do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da comunicação do LOCADOR ao

LOCATÁRIO,através de carta registrada.

CLAÚSULA DECIMA - SEGUNDA — INADIMPLEMENTO

O descumprimento a qualquer das obrigações contraídas em função deste

instrumento, pelas partes, ensejará o cabimento de multa correspondente a 2% (dois

por cento) do valor do aluguel mensal e juros de 1% (um por cento) ao mês, até o

adimplemento da obrigação, que poderão ser cobrados judicial ou

extrajudicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA — TERCEIRA — PENALIDADES

O Locadorfica sujeito às seguintes penalidades:

|- Aplicar-se-á multa moratória diária de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
global do contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste contrato,
assegurada, em qualquer caso, ampla defesa, devendo o valor da multa ser
recolhido à Tesouraria do CABOPREV,no prazo de 03 (três) dias, a contar da
data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação
prevista neste acordo, no Edital ou na Lei nº 8.666/93 e suasalterações.

|l- Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo do Locador, será aplicada a
mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal que couber, multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independentemente das
penalidades previstas em Lei.

Ill-Independentemente da cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial
do contrato, poderão ainda ser aplicados ao Locador, garantida a ampla
defesa, as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;
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b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;

c) Declaração de inidoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo único — Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser

feita por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA — DEVERES DO LOCATÁRIO

São deveres do Locatário:

m— | — pagar o valor referente ao aluguel até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA- FORO

As partes elegem o foro da Comarca do Cabo de Santo Agostinho, Estado de

Pernambuco, como único competente para conhecer e dirimir qualquer ação ou

execução oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento

contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas

testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho/PE, 26 de Julho de 2018.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/CABOPREV/2018

PRIMEIRO TERMO A O C TO DE
LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ENTRE SI BRAM
INSTITUT DE PREVIDÊNCIA CIAL
SERVID s NICIP CABO DE SANTO
AGOSTINHO - CABOPREV E O ESPOLIO DE ISBELO

DEIROS DA F ECA, NA F A ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º
001/CABOPREV/2018, celebrado em 26 de julho de 2018, cujo objeto consiste na LOCAÇÃO DO
IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PLECH FERNANDES,Nº 27, LOT. J RUFINO, QUADRA 00J —
LOTE 0001, SÃO JUDAS TADEU, CABO DE SANTO AGOSTINHOIPE., A SER DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. - CABOPREV, referente ao Processo Administrativo nº
002/CABOPREV/2018 - Processo Licitatório n.º 0O02/CABOPREV/2018 - Dispensa nº
001/CABOPREV/2018, as partes a seguir identificadas: o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV, regularmente
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.738.191/0001-32, neste ato representado por seu Presidente, o Sr.
JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES,brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Cédula de
Identidade sob o nº.4.235.089 - SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº. 892.034.024-20, residente e
domiciliado na Rua Alvorada do Norte, nº 46, Imbiribeira, Recife/PE., CEP: 51.170-460, doravante
denominado simplesmente LOCATÁRIO e ESPÓLIO DE ISBELO MEDEIROS DA FONSECA,neste
ato representado pela Inventariante, Sra. IVINA LEITE DA FONSECA, brasileira, portadora da
Cédula de Identidade sob o nº. 6.762.351 - SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 039.809.194-39,
residente e domiciliada à Rua Oito, nº 22, Itapuama, Cabo de Santo Agostinho/PE., doravante

nominada simplesmente LOCADORA, têm entre si justo e avençado a celebração do presente
Yaditivo, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam,
aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando a Comunicação Interna n.º 324/2019, parte integrante e indissociável deste
instrumento, independente de transcrição, oriundo do Diretor Presidente do Instituto de Previdência
Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho, datado de 25 de julho de 2019, no
qual solicita a elaboração do competente Termo Aditivo, visando à prorrogação de prazo contratual.

Considerando a prorrogação dos contratos de locação em que a Administração Pública
é locatária não são regidos pelo art. 57 da Lei nº 8.666/93, e sim pelas disposições da Lei nº
8.245/91.

Considerando a justificativa, da lavra do Presidente, Sr. José Albérico Silva Rodrigues, a qual
solicita e motiva a presente prorrogação do prazofinal do Contrato.

Considerando, ainda que a prorrogação do prazo contratual será por um período de mais
O3(três) anos, passando seu termofinal para o dia 02 de agosto de 2022.

Considerando, por fim, que será aplicado um reajuste do IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo), no valor da locação, conforme Cláusula Quinta do instrumento contratual, tendo
como valor mensal de R$ 6.718,82 (seis mil setecentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos),
perfazendo o valor total de R$ 80.625,84 (oitenta mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e
quatro centavos);

CNPJ/MF sob o nº 07.738.191/0001-32 — End.: Rua José Plech Femandes, 27, Centro, Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP: 54510-390,
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O presente Termo Aditivo para prorrogação do prazo contratual tem fundamento na Lei
Federal nº 8.245/91, notadamente ante a Comunicação Interna n.º 324/2019, datado de 25 de julho
de 2019, oriundo da Presidência do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do
Cabo de Santo Agostinho, que faz parte integrante e indissociável deste instrumento, independente
de transcrição.

Ressalte-se que o objeto do referido Contrato é norteado pelas disposições do artigo 24,
inciso X, da Lei nº 8.666/93 e pela Lei nº 8.245/91, tendo suas clausulas e preceitos regidas pelo
direito público, aplicando-lhe, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e
disposições de direito privado.

O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, que será por
um período de mais O3(três) anos, passando o seu termo final para 02 de agosto de 2022, nos
termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Sexta do Contrato nº 001/CABOPREV/2018.

Ressalta-se que o referido Contrato tem como objeto a Locação do imóvel situado na Rua
José Plech Fernandes, nº 27, Lot. J Rufino, Quadra 00J — Lote 0001, São Judas Tadeu, Cabo de
Santo Agostinho/PE., de propriedade do Espólio de Isbelo Medeiros da Fonseca, administrado pela
Sra. Ivina Leite da Fonseca, por meio de termo de compromisso de inventariante, constante nos
autos do Processo Judicial nº 0004420-78.2017.8.17.2370, da 3º Vara Cível da Comarca do Cabo de
Santo Agostinho/PE., a ser destinado ao funcionamento da sede do Instituto de Previdência Social
dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho/PE. - CABOPREV.

 

Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº
001/CABOPREV/2018, que não foram alteradas no todo ou em parte por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, juntamente com duas testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho, 02 de agosto de 2019.

> ca 4 divadomti=
IVINA LEIFE DA FONSECASÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES

 

  
  

 
Locatário Locadora

Diretor Presidente do Instituto de CPF/MF sob o nº 039.809.194-39 —
Previdência Social dos Servidores do Inventariante do Espólio de
Município do Cabo de Santo Agostinho Isbelo Medeiros da Fonseca

TESTEMUNHAS:

NOME: Áliza3m Brum meo Contlo NOME: 4 dica da ok SI

CREME nº:0H« 108 +67 — 8] crrime ne(op: UOMM UDÓ
CNPJ/MF sob o nº 07.738.191/0001-32 — End.: Rua José Plech Femandes,27, Centro, Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP: 54510-390,

Fone: 3521-2324,
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