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CONTRATO DE LOCACÃo N' 085/2021

Processo n'7453/2021

O Município de Piúma. Estado do Espírito Santo. pessoa jurídica de direito publico adiante.
órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNP.l/MF sob o no
27.165.695/0001-18. com sede na Av. Felicindo Lopes, n' 238. Acaiaca. I'iúma/ES, CEP n'
29.285-000, representada legalmente pelo Prefeito IMunicipal, Sr. PAULO CELSO COLA
PEREIRA, brasileiro, casado, residente domici]iado neste município. CPF/MF n'03 ] .516.777-
70 doravante denominada. LOCATÁRIO. e a Sra. i\FARIA CATARINA SCHERRES
brasileira, divorciada, residente e domiciliada neste município. inscrita no CPF/MF sob o
n'450.318.007-04, doravante denominado LOCADORA, ajustam o presente (:ONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMO\rEL URBANO. nos termos do art. 24. x. da Lei Fcdcraln' 8.666/93
especialmente do artigo 62. !3' do referido diploma legal. e da Lei Federal n' 8.245. de 18 de
outubro de 1991. e suas alterações. e de acordo com o processo administrati'\o n' 6348/202
parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição, juntamente com o laudo de
vistoria e avaliação do imóvel, datado de 16/08/2021, qt,ic se regerá pelas seguintes cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 013JETO
1.1 - Este contrato tem por oUeto a Locação de Imóvel, localizado na Rua Orides Fornaciari
Centro. Pluma/ES, destinado a ampliação da CASA DO CIDADÃO.

CLÁUStJLA SEGA\DA - DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDll)A
2.1 - A presente locação visa a atender finalidade pública. sendo o imóvel para LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA A\lPLIAÇÃO DA C.ASA DO CIDADÃO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
3.1 - O prazo da presente locação é de 36 (trinta c seis) meses, iniciando-se no dia útil

subsequente à assinatura do contrato, e podendo ser prorrogado pelo ]nesmo prazo, independente
de notificação. aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.O LOCATÁRIO sc obriga a
desocupar o imóvel ora locado. no encerramento do contrato nas mesmas condições em que
recebeu. salva as deteriorações decorrentes do seu uso normal
3.2- O contrato poderá ser sucessivamente prorrogado pelas partes, enquanto houver necessidade
pública a ser atendida atrai'és da presente contratação, mediante assinatura dc termo aditivo, após
apresentação de justificativa por escrito e autorização da autoridade competente para celebrar o
contrato cn] nome do LOCATÁRIO.
3.3- Para a extensão do prazo contratual é indispensável prévia análise por parte da Procuradoria
Geral do Município. órgão ao qual deve ser encaminhado o pedido de renovação. no prazo
mínimo de vinte dias antes do âlm da vigência do contrato

CLAtJSI.;LA QUARTA - DO ALL:(; LÍEL
4.1 - Considerando as características do bem e aos valores praticados no mercado imobiliário da
região. as partes fixam o aluguel inicial mensal em RS 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais)
4.2- Nos termas da l,ei Federal n' lO.192. de 14.02.2001, a cada período de 12 (doze) meses,
contados da data da proposta ou do último reajuste, é permitido o reajustamento do valor do
aluguel, com base no Índice Geral de Preços do Mercado -- IGPM, divulgado pela Fundação
Getúlio Varias - FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo
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4.3- Compete ao LOCADOR a iniciativa solicitar o re4uste, após 12(doze) meses, apresentando
requerimento e indicando o índice do IGPM apurado pelo órgão oficial. O qual será a\aliado
pelo locatário.
4.4- O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65,
parágrafo 8'. da Lei Federal n'. 8.666/93, dispensada a análise prévia pela Procuradoria Gerando
Município.

CLAI,rSULA 0UINTA - DO PAGAMENTO
5.1 - O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o aluguel do mês de referência até o QUINTO dia
útilde cada mês devidamente atestado pelo representante da Administração.
5.2-Na hipótese de atraso no pagamento incidirá multa f'inanceira nos seguintes termos
V.M = V.F x 12 x ND 100 360 Onde
V.M. = Valor da Multa Financeira
V.F. = Valor da Nota Fiscalref'erente ao mês em atraso.
ND = Núnaero de dias em atraso
5.3- A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente às disposições da Lei Federal n'
4.320/64 e suas alterações posteriores. O pagamento será realizado por meio de depósito
bancário, em nome da locadora. não sendo possívela exigência de pagamento antecipado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTACÃO ORCAbTENTÁRIA
6.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão conforme:
000004001.0412200072.011-339036-bicha 79-fonte 1530 Administração

CLÁUSULA SÉTl\IA - DAS OBRIGACÕES DA LoCADORA
7.1 - A LOCADORA é obrigada a:
1 -- entregar ao LOCATÁRIO o imóvelalugado em estado de servir ao uso a que se destina e na
data fixada neste instrumento;
11 -- garantir, durante o tempo da ]ocação, o uso pacífico do imóvel focado;
111 -- responder pelos vícios e defeitos anteriores à locação;
IV -- fomecer ao LOCATÁRIO recibo discriminado das importâncias a este pagas, vedada a
quitação genérica;
V -- pagar as despesas extraordinárias do imóvel, incluindo todas aquelas que não se refiram a
gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente as enumeradas no parágrafo único do
artigo 22 da Lei n' 8.245/91

CLÁtSUI,A OITAVA - DAS OBRIGACÕES DO LOCATÁRIO
8.1- O LOCATÁRIO é obrigado a
1-- pagar pontualmente o aluguel;
11 -- utilizar o imóvelpara atendimento de finalidade pública:
111 -- restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes de seu uso normale aquelas decorrentes de caso fortuito ou força maior;
IV -- levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito
cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros
V -- realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações
provocados por si ou seus agentes:
Vl-- entregar imediatamente a LOCADORA os documentos de cobmnça de tributos e encargos
condominiais de sua responsabilidade. bem como qualquer intimação, multa ou exigência de
autoridade pública, ainda que dirigida a ele, LOCATÁRIO;
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Vll -- pagar as despesas relativas ao consumo de energia elétrica, gás, água e esgoto e ao serviço
de telefonia ou outros meios de comunicação;
Vlll -- permitir a vistoria do imóvel pelo tocador ou por seu mandatário, mediante combinação
prévia, de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado por terceiros, na hipótese de
alienação do mesmo em quando não possuir interesse no exercício de seu direito de preferência
de aquisição;
IX -- pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como tais aquelas necessárias à
conservação e manutenção do imóvel, notadamente as enumeradas no $1' do artigo 23 da Lei n
8.245/91
X -- permitir a realização de reparos urgentes pela LOCADORA, com direito a abatimento do
valor do aluguel na hipótese de os reparos durarena mais de lO(dez) dias e a rescindir o contrato
caso seja ultrapassado o prazo de 30(trinta) dias

CLÁUSULA NONA - DAS PRERliOGATTVAS Do LOCATÁRIO
9.1 - Com base no $3' do artigo 62 c no artigo 58, 1 e ll da Lei n' 8.666/93 são atribuídas ao
LOCATÁRIO as seguintes prerrogativas:
1 - modiHlcar unilateralmente o contrato para melhor adequação ao atendimento da Hlnalidade de
interesse público a que se destina, sendo sempre assegurada a LOCADORA a manutenção do
equilíbrio económico-financeiro do ajuste;
11 - rescindir unilateralmente o contrato, independentemente do pagamento de multa ou de aviso
prévio, após autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, pelos motivos a

a) não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações da LOCADORA;
b) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade a que está subordinado o órgão que intermedeia o presente
ajuste, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contato;
c) ocorrência de caso fortuito ou força maior. regularmente comprovado. impeditivo da execução
do contrato.
9.2- Rescindido o contrato pelos motivos enumerados nas alíneas ''b" e ''c'' desta cláusula, sem
que haja culpa da LOCADORA, será o mesmo ressarcido dos prejuízos comprovadamente
sofridos e terá direito ao pagamento dos aluguéis relativos ao período em que viveu o ajuste.

CLÁUSUI.A DÉCIMA - OAS DEMAIS FORMAS DE RESCISÃO
[O.] - Acém das hipóteses de rescisão uni]atera] por parte do LOCATÁ.R]O enumeradas na
cláusula anterior, poderá ser rescindido o presente contrato:
1 - por mútuo acordo entre as partes:
11 - em decorrência da prática de infração legalou contratual por quaisquer das partes;
111 -- em decorrência da falta de pagamento do aluguele demais encargos pelo LOCATÁRIO:
IV -- em virtude de desapropriação do imóvel, desocupação determinada pelo Poder Público ou
incêndio
l0.2 Na hipótese de ser o locador pessoa física, sua morte acarreta a transmissão da locação aos
herdeiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS BENFEITORIAS
11.1 - 0 LOCATÁRIO bica desde já autorizado a realizar no imóvellocado toda e quaisquer
obra e benfeitoria necessária ou útil para a execução da finalidade pública a ser atendida pela
presente locação, sendo necessário prévio e expresso consentimento da LOCADORA
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11.2-0 valor de toda e qualquer benÊeitoria útilou necessária não removível sem causar danos ao
imóvel realizada pelo LOCATÁRIO poderá ser abatido dos alugueis a serem pagos, até o limite
máximo de 20%(vinte por cento) de cada parcela mensal. até integral ressarcimento
Abatimentos acima do percentual indicado poderão ser realizados após expresso consentimento
por escrito da LOCADORA
11.3-Na impossibilidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas nos termos do parágrafo
primeiro desta c]áusu]a, faca o LOCATÁRIO autorizado a usufruir do imóv'el pelo período
necessário até que seja integralmente indenizado, tendo o valor mensal do aluguel como
referência
11.4-Finda a locação, toda e qualquer benfeitoria removível realizada pelo LOCATÁRIO poderá
ser levantada, às suas expensas, desde que sua retirada não acarrete danos ao imóvel

CLÁUSULA DÉCIMA SEGlíNDA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
12.1 - Nos termos do artigo 27 e seguintes da Lei n' 8.245/91. no caso de venda, promessa de
-..enda, cessão, promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento do imóvel tocado, o
LOCATÁRIO tem pref'erência para adquirir o imóvellocado, em igualdade de condições com
terceiros, devendo a LOCADORA dar-lhe ciência do negócio mediante notificação judicial ou
extrajudicial
12.2-Na hipótese de o LOCATÁRIO não possuir interesse em adquirir o imóvel Jogado, bica
desde já acertado, conforme artigo 8' da Lei n' 8.245/91, que, para o caso de sua alienação ou
cessão a terceiros, permanecerá vigente o presente contrato de locação.
12.3- Terá prazo de 30(trinta) dias para maniíêstar de forma inequívoca sua intenção em
adquirir o imóvel

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
13.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficial do extrato deste contrato

ci.ÁusuLA DÉCIMA QUAK'rA - DA AVERBACÃO
14.1 - O presente contrato será averbado junto à matrícula do imóvellogo após a sua publicação

CLÁUSUl:A DÉCIMA QUINTA - l)OS ADITAMENTOS
15.1 - Toda e qualquer modificação dos termos do presente ajuste será formalizada através de
termo aditivo, após prévia manifestação da Procuradoria Geral do Município, em conformidade
com o disposto na Lei Municipaln' 1.932/13

CLÁusuLA oÉciMA SEX'rA- DA FiSCAl.iZA(Ão
16.1 -- A servidora Sra. Lorena N'larin Anssini, matricula 8510, fica designada pela Secretaria
para Hlscaldo contrato.

CLÁLTSULA DÉCIMA SÉTI)IA - DO FORO
17.1 - Fica estabelecido o Foro de Piúma, Estado do Espírito Santo para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, assim, por estarem justos e contratos, assinam
o presente instrumento em 03 (três) vias de igualteor e forma.

Piúma- ES.lO de setembro de 2021
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Mana Catarina Scherres
Locadora

Testemunhas

Nome:Lorena Mdrin Anssini
CPF:097.264.237-40

Nome:Rosilenéili%lglÍt<e D. Reinoso
CPF:094.072.927-03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA

CONTRATO 000085/2021

Dispensa N' 000021/2021

Processo: 007453 / 2021

CONTRATO NO 000085/2021

Empresa: MARIA CATARINA SCHERRES
CPF: 450.318.007-04

Endereço: RUA ORIDES FORNACIARI, 1135 - CENTRO - PLUMA - ES - CEP: 29285000

SecretaHa D0000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

  :ódigo :specincação Marca   ]uântjdade   

 

D0000761

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO A CASA
DO CIDADÃO
o imóvela ser lacado deverá obr gatoriamente
atender aas seguintes requisitos

l estar localizado no munlc plo de piúma no
entorno da antiga sede da secretaria munlçipalde
saúde e antiga educação

2 possuir área construída. mínimo. de 400 m

3 - estar em bom estado de conservação

4 possuir instalações elétricas e hidráulicas em
)efeito estado de funcionamento e capaz de
superar a refrigeração dos esçntórlas

5-possuir ligação regular à rede elétrica sem
estrlção de fornecimento

$ possuir ligação regular à rede hidráulica/sanitária
sem rest'iÇãQ de fornecimento

7-possuir instalações sanitárias que permitam a
separação por género

8 ter ou permitir a instalação de rede lógica

9 possuir entrada para sistema de telefona fixa  

MES 36.000 2.500.aoo 90 000.00

rotalda Secretaria: 90.000,00
TotaIGeral: 90 000.00
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CONTRATO NO 085/2021
PROCESSO N.o74S3/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLUMA/ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18
CONTRATADO: MARIA CATARINA SCHERRES,
nscrita no CPF sob o no 450.318.007-04
OBJETO: Este contrato tem por objeto
Locação de Imóvel, localizado na Rua Orides
Fornaciari. Centro, Piuma/E$, destinado a
ampliação da CASA DO CIDADÃO
Valor Global R$:90.000,00( noventa mil reais)
Valor mensaIR$ 2.500,00(dois mne quinhentos
reais)
menta l.

aCONTRATO NO 083/2021
Pregão Eletrõnico No032/2021
pnocESSO N.o7531/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLUMA/ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18
CONTRATADO: KARISTEN COMERCIO E
SERVIÇOS MECÂNICO E ELETRICOS LTDA EPP
inscrita no CNPJ sob o Ro 05.970.357/0001-16
OBJETO: Contratação de Empresa para a
Execução de serviços de reforma do padrão de
energia elétrica de baixa tensão e construção

Empresa VIGENCIA: 36 (trinta e seis) meses

14/09/2021 a 13/09/2024
de infraestrutura para lançamentos de circuito
de ar-condicionado da nova sede da prefeitura

Piúma/ES, 13/09/2021
de Piúma
Valor Global : R$ 181.000,00
(cento e oitenta e um mil))

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal Protocolo 714820

VIGENCIA:
14/09/2021 a 31/12/2021 Ponto Belo

Contrato
Piúma/ES, 13/09/2021

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

Protocolo 714803
RESUMO DE CONTRATOS

CONTRATO NO 084/2021
Pregão Eletrõnico No028/2021
PROCESSO N.o4603/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIÚMA/ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18.
CONTRATADO: T V l ELETRONICOS EIRELI
inscrita no CNP] sob o no 15.339.242/0001-81
OBJETO: Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços de assistência
técnica, manutenção corretiva e

CONTRATANTE
SAUDE - FMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

CONTRATO NO. 054/2021

CONTRATADO: VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS
- LTDA, CNPJ no 38.428.119/0001-32.

Contratação
OBJETO: O objeto deste é a contratação de empresa
para aquisição veículo para atender às demandas da
Vigilância sanitária, bem como de toda a Secretaria
Municipalde Saúde de Ponto Belo/ES, de acordo com
os anexos, do Pregão Presencia1044/2021preventiva

telefónico PABX
modelos

de

modelo digistar
intelbras/Modulare;

componentes do sistema
xt-320, e demais VALOR GLOBAL

mil reais)
R$ 104.000,00 (cento e quatro

de
da

serviços de
rede telefónica

assistência
bem

e suporte
prestação

técnico

de serviços
instalação, manutenção mensal dos
nas dependências da Prefeitura
Piúma/ES
Valor Global: R$ 28.140,00 (vinte e oito mil

e componentes prestação
com infraestrutura lógica

de
Período de vigência
de outubro de 2021

13 de setembro de 2021 a 31

serviços
Municipal de Marcos Coutinho Sant'aguida Do Nascimento

Secretário Municipalde Saúde - FMSProtocolo 714351

cento e quarenta reais) EXTRATO DE CONTRATO DE
XMOveb ALUGUEL SOCIAL.

LOCAÇÃO DE

VIGENCIA:12 (doze ) meses

14/09/202]. a 13/09/2022
Locatária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL - FMAS

Piúma/ES, ]. 3/09/2021 REFERENCIA: ALUGUEL SOCIAL- CONTRATO NO
71/2021/

Paulo Celso Cola Peneira
Prefeito Municipal

Locador: ANDREIA RIBEIRO DE SOUZA, CPF Ro
037.610.125-35

Protocolo 714816
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