
PREFEITURA DE

MEしGACO 請書nq dqの拙さ珊

TERMO DE REFERENCIA

l.0 - IDENTIFICACÅ0:

1工UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARTA MUNICIPAL DE POLiTICAS PUBLICAS

PARA A MULHER

2.0 - OBJE冒():

2.1.O presente processo tem por o匂eto a loca9急O de im6vel para abrigar as instala96es da

Secretaria Municipal da Mulher, nO municipio, a血n de atender as necessidades da prefeitura

municipal de Melga9O仲A, COnfome segue:

ITEM �ESPECIFICACÅ0 �UND �QTD �VALOR 
UNITÅRIO �TOTAL 

1、 �Loca9fo　deim6veldes血ado　a �Mes �12 �R$1.200,00 �R$14.400,00 

abrigarasinstala96esdaSecretaria 

Mu血cipaldaMulher 

Endere9O:Rua31deMar9O,nO 
543-C孤tro-Melga90-PA-CEP: 

68.490-000. 

TOTALESTIMADO...…...….. � � � �R$14.400,00 

3.0 - DAS HSPECIFICACOES DO OBJETO:

3. 1. O im6vel a ser locado devera conter as seguintes especificap6es:

a) Area constmida de cerca de: 30 m2

b) Dependencias:

□var狐da(S): _⊥」　□p釦io(S):　　　L)図Sala(S):　　　01(una)

□ Quarto(s): -」二〕　□ su王te(S):　_〇〇〇〇」」図Banheiro(S):　虹」重出

図Cozi血a(S): 01 (una) □ AreaExtema: _-⊥」　□ Areaco皿erCial: _⊥」

3.2・ A雌m das especi五ca96es elencadas acima o im6vel a ser locado deverd ter boa acessib亜dade

e servir, a COntentO, Para a finalidade a que se des血a.

4.0 - JUSTIFICATIVA:

4工A Ioca9欲) do im(ivel deve-Se aO fato de que a Adrninistra9急O P心blica necessita de un espa9O

五sico adequado para poder desenvoIver, a COntentO, SuaS丘nalidades administrativas, una VeZ

que n盆o disp6e de predio prdyrio para abrigar suas muitas Unidades, tamPOuCO disp6e de

recursos丘nanceiros para construir sedes pr6prias em area privilegiada, bem localizada para

O aCeSSO dos usu缶ios do servi9O Pdblico e com飴cil acessibilidade.

5.0 - DA MODALIDADE:

5. 1. Pugna-Se Pela realiza辞O de diapensa de licita辞O, CO皿fi皿da皿ento no artigo 24, X, da Lei nO

8.666/93:
`A近24扉陶pensdvel a /icita誇0:

X - pa胸a COnpm Oe‘ locafaO de im6vel destinaゐoo “ten俄mento dあ

fnaliゐdes prec牢殺aS　み　adninistnafdo, C功as necessi`ね虎s　`ね
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instalaダdo e localizafdo condcionem a sua esco偽a, (ねs(ねque o prefO

S写ia conやattvel com o valor de mercado, SegZ‘nゐavali叩dOprかia; ”

5.2. Observe-Se que nO PreSente CaSO, faz-Se Viivel referida modalidade em virtude de o melhor

Valor ofertado, a蒔m de gerar maior economia para o Municipio, 6 referente a un im6vel que

atende plenamente as necessidades dos eventos.

6.0 - DO LAUDO DE AVALIACÅo DO IM6vEL (DO VALOR):

6.l.De a∞rdo com a legisla9奮O, foi realizado previamente, Pela Comissao de Avalia9aO

Imobi厳正a, un Laudo de Avalia9看O do I皿6vel para estabelecer o valor da loca9為O, O qual foi

丘xado em R$ 1.200,00 (um mi萱e duzentos reais) mensais, COnfome docunento anexado

7.0 - DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS:

7.3.

7.4. Sあobriga95es do(a) LOCADOR(A):

I喜Manter o im6vel segurado contra incendio;

II - Pagar os impostos incidentes sobre o im6vel;

IⅡ - Incorrer nas despesas relacionadas com:

a) as obras ou servi9OS eXigidos pela seguran9a da constru9各O Ou Pela corre9fo de falhas

OCOrridas na edi丘ca9為O do im6vel;

b) desgastes ou deteriora95es anteriores, tOtal ou parcia血ente, a PreSente loca9釦o.

7.5. S奮o obriga96es do LOCATARIO:

I - Pagar as despesas relativas ao fomecimento de 4gua e de energia e16trica, taXa de lixo,

ilumina9奮O Pdblica e as relativas a coleta do esgoto sanit缶io;

II - Conservar o im6vel locado e a realizar nele, POr Sua COnta, aS Obras de repara9肴O dos

estragos a que der causa, desde que n釦) PrOVenientes de seu uso nomal;

IⅡ - Restituir o im6vel, quando血da a loca9aO, nO eStado em que o recebeu, COnfome

Lando de Vistoria, Salvo as deteriora96es de seu uso nomal; e que O LOCATÅRTO

POder各exercer o direito de reten9fo do im6vel locado at6 que sQja devidamente

indenizado pela execu9fb, nele:

dy de benfeitorias necess紅ias, quando oのLOCADOR(A), PreViamente no咄cados,

houver se recusado a realiz缶las;

b) de benfeitorias uteis que, POr n奮O POderem ser levantadas, a ele se incoxporam.

8.0 - DA FORMA DE PAGAIV【ENTO E DO REAJUSTE:

8工O pagamento ser各efe血ado em ate 30 (血ta) dias, COntados da data da apresenta9看O da nota

丘sca躍如ra devidamente atestada pelo gestor da contrata9盆O, mediante credito em conta

COrrente em nOme do(a) LOCADOR(A).

8.2.O presente contrato podefa ser re勾ustado de acordo com o indice do IPCA-IBGE, ap6s

decorrido Ol (um) a皿o de vigencia, COntados a partir da assinatura do mesmo.

9.O DOS RECURSOS ORCAMENTÅRIOS:
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9. 1. As despesas decorrentes do presente contrato correr肴o por conta do Or9amento Fiscal vige皿te,

C可a(s) fonte(s) de rec町SO(S) ser奮o classificadas oportunamente pelo Departamento de

C ontabilidade.

10.O DA FISCALIZACÅ0:

10.1. Confomedisp5e o artigo 67 daLeinO 8.666/93:

“A execu9aO do contrato devera ser acompanhada e航scalizada por un

representante da Adrninistra9aO eSPeCialmente designado, Pemndda a

COntrata9各O de terceiros para assisti-lo e subsidi五〇lo de informa96es

Pe血entes a essa atribui9欲〕・”

10.2. Destarte atuara como丘scal do con廿ato ELIENAY DE SOUZA ALFAIA, designado pela

Portaria nO OO21/2021, de O4 dejaneiro de 2021.

11.0　-DOSDEMAIS REQUISITOS:

1 1.1. O(dy locador(a) autoriza o Iocat釦.o a proceder as adapta96es e refomas no im6vel que

julgar opo巾mas.

12.0　　- DA FORMIA H PRAZO DE ENTREGA:

12. 1. A entrega do referido produto dar-Se-a ap6s a assinatura do contrato de loca9奮O, mediante a

en仕ega das chaves ao Iocat紅io, iniciando-Se a Parl血da王o periodo Iocaticio.

宣3.0 - DAS PENALIDADES:

13工A inexecu9肴O total ou parcial do con仕ato ensejar各a sua rescis奮o, COnfome o disposto nos

artigos 77 a 80 da Lei nO 8.666/93 e suas altera96es posteriores.

1 3.2. Ficam assegundos os direitos da Administra9aO, em CaSO de rescis奮o administrativa prevista

no art. 77 da Lei 8.666/93 e suas altera96es posteriores.

14.0 - DA VIG金NCIA CONTRATUAL:

14.1. O con億ato tera inicio a parl血da data de sua ass血atura, tendo vigencia at6 31/12/2021,

POdendo ser prorrogado por igual periodo de acordo com as leis pertinentes em vlgOr.

14.2. Todas as condi96es e clal]・Sulas da loca9急O enCOntram-Se descritas na Minuta do Contrato de

Loca9aO aneXada aos autos.

15.0 _ DO RECEBIMENTO DO IMOvEL:

1 5工O contatado dever各oumprir丘elmente com o prazo de er]血ega confome especi五cado neste

instrumento, O im6vel devera estar em perfeita condi鈎O de uso, 1ivre de entulhos, lixos e

demais materiais que possan oferecer risco ao dia a dia dos usu缶ios.

16.0 - CONSIDERACOES FINAIS:

16. 1. A presente licita9aO POdera ser revogada por raz6es de血teresse phblico decorrente de fato

SuPerveniente devidanente comprovado, anulado, toda ou em parte por ilegalidade de oficio
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Ou POr PrOVOCa9奮O de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundanentado da

autoridade competente nos temos da Lei nO 8.666/93 e legisla9盆O Pertinentes.

Melga9O-PA, 13 de janeiro de 202l.

Secreidria A/寂ni(昨,al de Poli窮as Pziblicas pam a A勿偽er
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