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MUNICiPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPiRlTO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

PORTARIA/ADM/NQ. 017/2021 I

DE 15 DE IULHO DE 2021.

'APROVA INSTRUCAO NORMATIVA SLC N9 011/2021,
QUE
DISPOE
SOBRE
PROCEDIMENTOS
PARA
PADRONIZACAO DOS CONTRATOS DE PROCESSO DE
LOCACAO DE IMOVEIS INERENTES A0 ALUGUEL SOCIAL
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

11 ’

O Secretério Municipal de Administragéo, Estado do Espirito Santo, no uso de
suas competéncias e, para dar cumprimento a0 disposto no decreto ng 33/2021, bem como

a Lei Municipal nQ 1.076, de 21 de marge de 2013, alterada pela Lei Municipal nQ 1.169,
de
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Art. 19. Aprovar a Instrugao Normativa SLC nQ 011/2021, referente ao sistema de
. .
~
. .
.
. .
compras e 11c1tagoes e contratos — SCL, de responsabihdade
da Secretaria Mun1c1pai de
. .
.
1
.
.
~
Administragao, que dispoe,
sobre os procedlmentos para padroniza
gao dos Contratos de
r
.
.
. A
.
Processo de Locagao de Imoveis
Inerentes a0 Aluguei Socxal
e da outras prov1denc1as
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Art. 39. Esta Portarla
entra em Vigor
na data de sua publicagao
.

1

3 . ON

1

.

_. -: _ .0.
pER 1.31.1

0, .1 _ .9 1:11 .

3 “1-1 6.2.3.33.

-

a

, .

.
.
,
. .
Art. 29-. Cabera a unidade
Setorial Responsavel (Secretari.‘a Mun1c1pal
de
. .
.
~
.
Adminlstragao) a ampla divulgagao de todas as Instrugoes Normativ
as ora aprovada.
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RESOLVE

-

)oCOLo cAMARA P.K.

20 de margo deZOlS e Decreto n9 060, de 27 de setembro de 2013.
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Ecom red'acao dada peia Emenda n° (11‘—1_ de 09/05/2019 ‘
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CUMPRA-SE

-

Presidénte Kennedy/ES, em 15 dejulho de 3021

1Pub'1caco n2 'orma do Art 69 da L31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ﬂ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

SISTEMA DE COMPRAS LICITACDES E CONTRATOS— SCL

INSTRUCAO NORMATIVA SCL n° 011/2021

Versao: 01.

DISPOE SOBRE os PROCEDIMENTOS
PARA PADRONIZAQAO DOS CONTRATDS
DE PROCESSO DE LOCAQAO DE IMOVEIS
INERENTES Ao ALUGUEL SOCIAL E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

Data: 15/07/2021

Ato de Aprovagao: Portaria n° 017/2021
Unidade Setorial Responsével: Secretaria Municipal de Administraoéo.

CAPiTULo I
DA FINALIDADE

Art. 1°. A presente Instrugao Normativa dispoe sobre a padronizagao de
procedimentos na elaboragao dos contratos realizados peio Municipio de Presidente
Kennedy, especialmente no que se refere aos Contratos de locagao de bens imoveis

concernente ao Aluguel Social, Renovagao 9 Nova Locagéo.

CAPiTULo 11
DA ABRANGENCIA

Art. 2°. Esta lnstrugao Normative abrange todos os érgaos e unidades da

estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Presidente Kennedy/ES
seja da Administragao Direta, lndireta e/ou Fundacionai os quais deverao adotar os

procedimentos padroes ora estabelecidos no que se refere a0 Sistema de
padronizagao de Contratos Administrativos.

CAPiTULo III
DOS CONCEITOS

Art. 3°. Para os fins desta Instrugéo Normativa considera-se:

| - Instrugao Normativa: Documento que estabeiece os procedimentos a

serem adotadas objetivando a padronizagao na execugao das atividades e rotinas

‘ de trabalho;
|| - Sistema: Conjunto de agoes coordenadas que concorrem para um

I

"\. \‘x

V ‘

determinado fim;
ill - Ponto de Controle: aspectos relevantes em um Sistema Administrative
E7?
integrantes das rotinas de trabalho sobre os quais em fungao de sua importanciafxx.
grau de risco ou efeitos posteriores prescindam de procedimento de controle;
I \y
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IV - Procedimentos de Controle: procedimentos inseridos nas retinas de

'trabalho com o objetivo de assegurar a conformidade das operacoes inerentes a
cada ponto de controIe, visando minorar o cometimento de irregularidades ou
ilegalidades e/ou preservar o patriménio pUico;
V - Unidade Responsével pela elaboracao da presente Instrucéo
Normativa: Secretaria Municipal de Administracao;
VI - Unidades Executoras: todas as Unidades Gestoras da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy;
VII - Chefe de Divisao de Setor: Responséveis pela distribuicéo e
acompanhamento dos servicos, gerenciamento dos funcionarios, separar materiais,

realizar os relatérios fotograficos de antes e depois da entrega do beneficio,

proceder, analisar disponibilidade e necessidade de materiais solicitados pelas

ordens de service, realizagao ou coordenacao da elaboracao de relatorios

fotograficos, relatorios de vistorias, arquivamento digital das ordens de servico e
relatorios realizados;

VIII — Contratos Administrativos: Ajuste firmado entre a Administracao

PL'Jica e um particular, regulado basicamente pelo direito pL’Iico, e tendo por

objeto uma atividade que, de alguma forma, traduza interesse pUblico;

IX - Termo Aditivo: o instrumento pelo qual se formaliza alteracoes no
contrato original firmado, efetuando-se acréscimos ou supressées no objeto,

prorrogacoes, repactuacoes, além de outras modificacoes admitidas na Lei Federal

n° 8.666/93;
X - Programa Municipal de Habitacéio Popular: instituido pela Lei Municipal
n° 585/2003 e regulamentado pelo Decreto n° 049/2017, o qual é destinado a
executar projetos e medidas de apoio a realizacao de planos e acces municipais de
habitacao para o atendimento a populacao de baixa renda do municipio de

Presidente Kennedy, visando promover a ascensao social das familias,
contemplando acoes que visam o acesso a Unidades Habitacionais, melhoria das
condicoes e ampliacao das Unidades Habitacionais ja existentes, acesso aos
servicos urbanos essenciais, implantacao de Iotes urbanizados, financiamento da
aquisicao de material de construcao, para melhoria e reforma de habitacoes
existentes, relocalizacao de habitacées situadas em areas de risco, estimulo e

fortalecimento da capacidade de organizacao comunitaria.

CAPITULO IV
DA BASE LEGAL

Art. 4°. A presente Instrucao Normative integra o conjunto de acoes baseadas
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Municipais);
IV - Lei Municipal n° 1076/2013, alterada pela Lei Municipal n° 1.169/2015,
que instituiu o Sistema de Controle lnterno no ambito do Municipio de Presidente A
Kennedy/ES;
I
V - Decreto Municipal n° 08/2017, que regulamentouwaieiMunicipal’Qw On I
21 I
1.076/2013;
'
\
/

//

nas seguintes Iegislacoes:
l - Constituicao Federal;
I
II - Lei Orgénica do Municipio de Presidente Kennedy/ES;
\/
III — Lei Complementar Municipal n° 03/2009 (Estatuto dos Servidores
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VI - Instrucao Normativa SCI n° 001/2013, que disciplinou os padroes,
responsabilidades e procedimentos para elaboracao, emissao, implementacao e

acompanhamento das Instrucoes Normativas em ambito Municipal;

VII — Lei Municipal n° 806/2009 (Estrutura Administrativa Municipal);
VIII - Lei Federal n° 8.429/92, que dispée sobre as sancoes aos agentes
pL’Iblicos em detrimentos de atos de improbidade;

IX - Lei Federal n° 12.846/13, que dispoe sobre a responsabilizacao
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administracao

pL'Jblica;
X - Legislacao do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo (TCEES);
XI -— Resolucao TCEES n° 227/2011, alterada pela Resolucao TCEES n°
257/2013, que dispce sobre a criacao, implantacao, manutencao e fiscalizacéo do
Sistema de Controle lnterno no ambito dos Municipios do Estado do Espirito Santo;
XII — Lei Federal no 8.666/93, que instituiu normas para Iicitacoes e contratos

da Administracao PUica;
XIII - Lei Complementar n° 101/00 — LRF, que estabelece normas de financas
pL'Iicas voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal e da outras providéncias;
XIV— Lei Municipal n° 585/2003, que cria o Programa de Habitacao Popular.
XV — Lei Municipal n° 1.356/2017, que dispoe sobre a Desconcentracao

Administrativa do Poder Executivo do Municipio de Presidente Kennedy/ES;

XVI - Decreto Municipal n° 033, de 25 de marco de 2021, que delega a
aprovacao de instrucoes normativas aos secretarios municipais e dé outras
providéncias.

CAPITULO v
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5°. Compete a Unidade Responsavel pela elaboracéo da presente
Instrucao Normativa:

l - Promover a divulgacao e implementacao desta lnstrugao Normativa

mantendo—a atualizada, orientando as demais Unidades Executoras e supervisionar

sua aplicacéo;

|l - Promover discussoes técnicas com as unidades executoras e com o
Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de
controle;

lll - Alertar a

unidade

responsavel

pela

Instrucao

Normativa

sobre

alteracoes que se fizerem necessérias nas rotinas de trabalho, objetivando sua
otimizacao, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de
controle e o aumento da eficiéncia operacional;

IV- Manter a Instrucao Normativa a disposigao de todos os funcionarios da

Unidade, zelando pelo seu fiel cumprimento;

‘
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V - Cumprir fielmente as determinacoes desta Instrucao Normativa, em\

especial quanto aos procedimentos de padronizacao dos contratos administrativos.

Art. 6°. Compete as Unidades Executoras:
kc
l — Atender as solicitacées da unidade responsavel pela Instrucéo Normativa,» W
quanto ao fornecimento de informacoes e a participacao no proce_s_sohde atualizacaokfrg
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Il — Alertar a unidade responsavel pela Instrucao Normativa sobre alteracoes
que se fizerem necessarias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimizacao,
tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o
aumento da eficiéncia operacional;

lll - Manter a Instrucao Normativa a disposicao de todos os funcionarios da

unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma;
IV - Cumprir as determinacoes da Instrucéo Normativa, em especial quanto
aos procedimentos de controle e quanto a padronizacao dos procedimentos na
geracao de documentos, dados e informacoes.

Art. 7°. Compete a Unidade Central de Controle lnterno:
I — Prestar apoio técnico na fase de elaboracao das Instrucoes Normativas e
em suas atualizacées, em especial no que tange a identificacao e avaliacao dos
pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
ll - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficacia dos
procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrative, propondo
alteracées nas Instrucoes Normativas para aprimoramento dos controles cu mesmo

a formatacéo de novas Instrucoes Normativas;

|l| - Organizar e manter atualizado 0 manual de procedimentos, em meio
documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versao

vigente de cada Instrucao Normativa.

CAPiTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 8°. A elaboracao dos Contratos Administrativos nos casos especificos de

Locacao de lmovel Residencial para fins de Interesse Social, celebrados pelo

Municipio de Presidente Kennedy observarao o disposto nesta Instrucao Normativa.

Art. 9°. Estao sujeitas a observancia desta Instrucao Normativa a utilizacao

obrigatoria de todos os modelos que constam no seu Anexo, por todos os orgacs e
unidades da estrutura administrative do Poder Executivo Municipal de Presidente
Kennedy/ES, em especial a Secretaria Municipal de Obras, Services PL’Iblioos e
Habitacao, e o setor responsavel pela Habitacao.

Art. 10. Séo necessarios os seguintes atos para concessao do beneficio:

| — Requerimento do Coordenador de Habitacao e Interesse Social,
acompanhado de Resolucao e Ata de Reuniao do Conselho Gestor do Fundo

Municipal de Habitacao e Interesse Social que aprovou a concessao do aluguel
social ao beneficiario;

|| - Relatorio Técnico da Assistente Social, atestando que o requerente fazjus
a0 aluguel social, visto que atende aos critérios de elegibilidade, elencados na
Instrucao Normativa SHAB n° 001/2015.
Ill— Declaracao do beneficiario de que nao possui vinculo empregaticio com

Administracéo PL’iblica;

IV— Termo de Compromisso do beneficiério;

’\,

V- Documento Pessoal do beneficiario;

Vl- Cadastro do locador/ Referéncia do imovel;
LE
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Vll- Documento do imovel;
Vlll— Boletim de Cadastro lmobiliario — BCI (Quando houver, fornecido pelo
locador);

lX- Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista do proprietario do

imével destinado a atender o beneficiario;

X — Ateste da Diretora Geral do Recursos Humanos de que o (a) proprietario

(a) do imével, nao possui nenhum vinculo empreqaticio com esta Administracao
PUblica Municipal;

Xl - Ateste da Divisao de Tributacao informando que o imovel proposto para

Locacéo e o proprietario responsavel pelo imovel, nao possui Débito lmobiliario;
Xll - Autorizacao quanto ao prosseguimento do feito emitida pelo Secretario
Municipal de Obras, Servicos PL’Jblicos e Habitacao;
Xlll - Avaliacao Prévia do Imovel, realizada pela Comissao de Avaliacao de
Bens Mc’weis e |méveis, informando o valor mensal / anual que o Municipio esta
disposto a pagar;

XIV — Documentacao pessoal do (a) Locador (a) e “Termo de Aceitacao de
Aluguel”;
XV - Declaracao de Ciéncia do Locatario (a) (Secretario Municipal de Obras,
Servicos PL’iblicos e Habitacao);
XVI - Nota de Pré-Empenho para custear a despesa pretendida, emitida pela
Contabilidade;
XVII - Encaminhamento dos autos a Divisao de Compras para proceder o
cadastramento da locacao no sistema, por se tratar de contratacao por dispensa,
com base no artigo 24, x, da Lei n. 8.666/93;

XVIII — Homologacao do processo realizada pelo Secretério Municipal de

Obras, Servicos PUblicos e Habitacao;
XlX — Encaminhamento dos autos a Diviséo de Contrato, para confeccéo do

Contrato de Locacao, nos Termos dessa Instrucao Normativa.
Art.11. Séo necessaries os seguintes atos para renovacao do beneficio:
l - Requerimento do Coordenador de Habitacao e lnteresse Social,
acompanhado de Resolucao e Ata de Reuniao do Conselho Gestor do Fundo

Municipal de Habitacao e lnteresse Social que aprovou a concessao do aluguel
social ao beneficiario;
ll - Relatorio Técnico da Assistente Social, atestando que o requerente fazjus
ao aluguel social, visto que atende aos critérios de elegibilidade, elencados na

lnstrucéo Normativa SHAB n° 001/2015.

lll— Declaracao do beneficiario de que nao possui vinculo empregaticio com

Administracéo Pablica;

lV- Termo de Compromisso do beneficiario;

o

V- Documento Pessoal do beneficiério;

Vl— Cadastro do locador/ Referéncia do imovel;
Vll- Documento do imével;

is

Vlll— Boletim de Cadastro lmobiliario — BCI (Quando houver, fornecido pelo

locador);
lX — Contrato vigente;

X— Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista do proprietario doqwﬁzﬁ

imovel destinado a atender o beneficiario;
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XI — Ateste da Diretora Geral de Recursos Humanos de que o (a) proprietario
(a) do imével, nao possui nenhum vinculo empreqaticio com esta Administracao
PL'iblica Municipal;
XII — Ateste da Divisao de Tributacao informando que o imovel proposto para
Locacao e o proprietario responsavel pelo imével, nao possui Débito lmobiliario;

X||l — Autorizacao quanto ao prosseguimento do feito emitida pelo Secretario

Municipal de Obras, Services PL’Jblicos e Habitacao;

XIV - Avaliacao Prévia do Imc’Jvel, realizada pela Comissao de Avaliacao de
Bens M6veis e |méveis, informando o valor mensal / anual que o Municipio esta

disposto a pagar;

XV - Documentacéo pessoal do (a) Locador (a) e “Termo de Aceitacéo de
Aluguel”;

XVI - Declaracao de Ciéncia do Locatério (a) (Secretario Municipal de Obras,

Servicos PL’iblicos e Habitacao);
XVII - Nota de Pré-Empenho para custear a despesa pretendida, emitida pela
Contabilidade;
XVlll — Encaminhamento dos autos a Divisao de Compras para proceder o
cadastramento da locacéo no sistema, por se tratar de contratacao por dispensa,
com base no artigo 24, x, da Lei n. 8.666/93;

XIX - Homologagéo do processo realizada pelo Secretario Municipal de

Obras, Servicos PCIbIlCOS e Habitacéo;

XX - Encaminhamento dos autos a Divisao de Contrato, para confeccao do
Termo Aditivo do Contrato de Locacéo, nos Termos dessa lnstrugéo Normativa.
Art. 12. Para fins de padronizacao dos instrumentos necessaries para a

elaboracao dos Contratos Administrativos especificados nesta Instrucao Normativa.

seré adotado o Modelo de Minuta de Contrato por meio de Dispensa para

atendimento ao Programa de Habitacéo Popular — Lei Municipal n° 585/2003, nos

termos do art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, constante em anexo.

Parégrafo (mice. 0 modelo padronizado instituido por meio desta Instrucao
Normativa podera, justificadamente, sofrer as adaptacoes necessarias para
adequacéo as especiﬁcidades do bem ou servico a ser contratado.

CAPITULO VII
DOS CONTRATOS

Art. 13. A elaboracao dos contratos de Locacao de |mével para atendimento

ao Programa de Habitacao Popular, instituido pela Lei Municipal n° 585/2003

observara o disposto da minuta anexa a esta Instrucao Normativa.

».
Parégrafo Unico. Os contratos elencados nos incisos | ao lll do art. 10, tendo
em vista a obrigatoriedade prevista no art. 38, paragrafo L'Jnico da Lei n° 8666/93,
estarao dispensados da analise, aprovacao e vistoria pela Procuradoria Geral, em

razao da presente Instrucao Normativa ter sido objeto de apreciacao e aprovacao
6??
’\..
pela Procuradoria Geral do Municipio de Presidente Kennedy, em consonancia afﬁne/U

celeridade dos atos administrativos.
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Art. 14. E vedada a celebraoao de contratos:
| - Com data retroativa, por caracterizar o ajuste verbal vedado pelo art. 60,

parégrafo L'Jnico, da Lei n° 8666/1993;

ll - Com objeto amplo e/ou com varios objetos, indeterminados.

Art.

15.

Todos

os

Contratos

Administrativos

necessarias previstas art. 55 da Lei no 8666/93.

conterao

as

clausulas

CAPlTULO VIII

-

DA VIGENCIA DOS CONTRATOS

Art. 16. A duracao dos contratos administrativos devera ficar adstrita a

vigéncia dos créditos orcamentarios respectivos, ou seja, restrita ao exercicio

financeiro, que coincide com o ano civil.

7

Parégrafo unico.

Em

carater excepcional,

devidamente justifioado e

mediante autorizacao do respectivo Ordenador de Despesas, a duracao do

contrato podera ser prorrogada observadas as excecoes contidas no art. 57, da Lei
n° 8666/93.

CAPl_TULO IX
DA ALTERAQAO CONTRATUAL

Art. 17. Os contratos administrativos podem ser alterados, por deciséo
unilateral da Administracao ou por acordo entre as partes, mediante a celebracao de

Termo Aditivo — TA, conforme previsao contida no art. 65 da Lei Federal n° 8666/93.

§1° A Divisao de Contratos devera ter 0 controle cronologico da numeracao
sequencial dos Contratos e respectivos Termos Aditivos para se ter 0 registro da

quantidade de alteracoes realizadas em cada exercicio.

§2° Devera ser indicada em destaque a seguinte nomenclatura no Termo

Aditivo: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° XX/20XX”, “Segundo Termo Aditivo
ao Contrato no XX/20XX” ou “Primeiro Termo de Apostilamento”, e assim por
diante.

Art. 18. A variaoao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos
previsto no préprio contrato, as atuallzacoes, compensacoes ou penalizacoes

financeiras decorrentes das condicOes de pagamento nele previstas, o empenho de

\

dotacoes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, bem
como retificacoes de erros formais nao caracterizam alteracao do mesmo, podendo
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebracao de aditamento.

(g:

./

\

Parégrafo I'Inico. O Termo de Apostilamento, por nao se tratar de alteracao

ii

do contrato, nao demanda publioacao.

‘\

”I v‘
Art. 19. O nao oumprimento do disposto nesta Instrucao Normativa ensejara 3 X1?

responsabilidade civil e criminal, se for o caso, a queWa
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descumprimento, sem prejuizo da aplicagao das medidas disciplinares previstas no
Estatuto dos Servidores do Municipio de Presidente Kennedy e da agao para o

ressarcimento de eventuais danos e prejuizos causados aos cofres pL’iblicos

municipais.

CAlfiTULO x
DA RESCISAO CONTRATUAL

Art. 20. O contrato de locagao poderé ser rescindido a qualquer momento,
desde que atendam aos critérios de rescisao contratual, a saber:
l — Rescisao unilateral pelo locatério;
ll- Por matuo acordo entre as partes;
lll- Em decorréncia da pratica de infraoao legal ou contratual por quaisquer
das partes;
lV— Em deoorréncia de falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo

LOCATARIO;

V— Em decorréncia de
determinada pelo Poder PUico.

desapropriagao

do

lmovel

ou

desocupagao

Art. 21. No caso de sinistro ou da ocorrencia de qualquer outro motivo de
forge maior que impeoa a utilizagao parcial ou total do imével locado, o LOCATARIO

podera’ alternativamente:
I- Considerar suspensas, no todo ou em parte, as obrigagoes deste contrato,
obrigando—se ao LOCADOR a prorrogar o prazo de locaoao pelo tempo equival
ente
a realizaoao das obras de restauragao ou pelo tempo correspondente
ao
impedimento do uso;

Il- Considerar rescindido o contrato, sem que assista ao LOCADOR qualquer

direito a indenizagao.

CAPlTULO_X|
DAS CONSIDERAQOES FINAIS

Art. 22. Esta lnstrugao Normativa devera ser atualizada sempre que fatores

organizacionais, legals ou téonicos assim o exigirem, a fim de
verificar a sua
adequagao aos requisitos das Normas (lnstrugao Normativa SCI N°
001/2013) bem
como de manter o processo de melhoria continua.

Art. 21. Esta Instrugao Normativa entra em vigor a partir da data
de sua
publicaoéo e vincula a atuaoao de todos os servidores integra
ntes da estrutura
organizacional do Municipio de Presidente Kennedy.

\
\\

Art. 22. Cabera a Unidade Setorial Responsavel (Secretaria Munici
pal de
Administraoao) a ampla divulgagao de todas as lnstrugoes Norma
tivas ora

‘2 W

aprovadas.

Art. 23. Aplicam-se aos procedimentos descritos na presente
lnstrugéo

Normativa, no que couber, o disposto nas seguintes Leis Federals, sem prejuiz
o do

l

i

;

)

disposto em outras leis e re ulamentos, munici ais, es duais e féd‘e‘ra
js correlatos:‘\ ,
p
E\

.

t
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Lei N° 8.666/93; Lei Complementar No 101/00 — LRF; Lei N° 8.429/92; Lei N°
12.846/13 e Lei Orgénica do Municipio de Presidente Kennedy.

Art. 24. E por estar de acordo, firmo a presente instrugao normativa em 03
(trés) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos iegais.

Presidente Kennedy/ES, 15 de juiho de 2021.

..MA,_.--._W.L_
LII,
1:1

Munie/ipio de Presidente

LUIZ FERNAN ‘

edy
,

BUSATO BARROS

Responsévei pela Coordenagao de H

Secretério Municipal de Obras, Se

9250 e interesse Social

gos Publicos e Habitagéo

Re»

Municipio de/Eresidehte Kennedy
C0‘ troladglia Geral

Municipio de Presidente Kennedy
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MINUTA Do CONTRATO — DISPENSA DE LICITAv
CONTRATO N° xxxx1xxxx

'

T

DISPENSA DE LICITAQAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXXX/XXXX

CONTRATO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM o MUNICIPIO DE
PRESIDENTE
KENNEDY
POR
INTERMEDIO DA < INSERIR NOME
Do
ORGAOIENTIDADE>,
A
PESSOA
JURIDICAIPE'SSOA
FlSICA < INSERIR o N0ME>, PARA
o
FIM
EXPRESSO
NAs
CLAUSULAS QUE o INTEGRAM.

O MUNlClPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPiRITO SANTO,

pessoa juridica de direito publico interno, sediada a Rua Atila Vivécqua, n° 79,

Centro, Presidente Kennedy/ES — CEP: 29350—000, inscrita no CNPJ sob o n°

27.165.703/0001—26, por meio de delegagao conforme preceitua a Lei n° 1.356,
de 05 de dezembro de 2017, neste ato pelo seu representante legal, <INSERIR

NOME

DO

ORGAO/ENTIDADE,

ENDEREQO

E

QUALIFICAQAO

DO

RESPONSAVEL> , doravante denominado LOCATARIO e, de outro lado, a pessoa

fisica/pessoa juridica <|NSERlR RAZAO SOCIAL/NOME, ENDEREQO E
QUALIFICAQAO DO RESPONSAVEL>, doravante denominado LOCADOR ajustam
o presente CONTRATO DE LOCAQAO DE IMDVEL, com fundamento no Artigo 24,
lnciso X, e demais dispositivos da Lei Federal n° 8.666I93, que lhe séo

aplicéveis, especialmente o seu 62, § 3° e na Lei Federal n° 8.245, de 18 de outubro
de 1991 e alteragoes posteriores, que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE DA LOCAQAO
1.1 - O objeto do presente contrato é a <INSERIR DESCRIQAO DETALHADA DO
OBJETO>, que se encontra em situagao de Vulnerabilidade Social.

1.2 - Fica convencionado entre as partes que, por razoes de interesse pablico,
podera o LOCATARIO alterar a finalidade pL'Jica a ser atendida pela presente
locagao, a qualquer tempo, sem que isso acarrete rescisao do contrato, multa ou
dever de pagar qualquer indenizagao ao LOCADOR.

1.3 - A modificaoao de destinaoao a ser dada no imovel sera formalizada através

de termo aditivo, previamente analisado pela Procuradoria Geral do Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E D0 REJUSTE DA LOCAQAO
2.1 - O prazo de locagao sera de 12 (DOZE) MESES, iniciando-se em <|ND|CAR

DATA>, independente de notificagéo, aviso ou interpelagao judicial ou extrajudicial,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos.
2.2 - Em caso de prorrogaoao do contrato, o aluguel sera reajustado com base no
indice governamental (IGPM) destinado a promover a atualizaoao monetaria das
mensalidades locaticias em REAlS ou, na sua falta, pelo indice da inflagao do

periodo, medido pela Fundaoao GetUlio Vargas.

,

i
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2.3 - O LOCATARIO podera independentemente do pagamento de qualquer multa
ou indenizagao, denunciar a locagéo antes do término do prazo aoima, desde que
notifique ao LOCADOR com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, salvo na
ocorréncia das hipéteses constantes da Clausula Sétima, inciso ll, deste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor do aluguel mensal é de R$ <XXXXX>, fixado com base em vistoria e
laudo de avaliagao, elaborado em consideragao as Caracteristicas do bem e aos
valores praticados no mercado imobiliario da regiao.
3.2 - O valor global deste contrato é estimado em R$ <XXXXXXX>.
3.3 - O LOCADOR anui expressamente com o resultado do laudo de vistoria e
avaliagao menoionada nesta Clausula.
3.4 — Os pagamentos serao efetuados das seguintes formas: 0 1° (primeiro) pagamento
sera contabilizado a partir da data de empenho do contrato até o Ultimo dia do més em
que for realizada a assinatura, e 05 demais pagamentos do dia 1° (primeiro) até 0 dia

30/31 de cada més, caso nao ocorra a rescisao do Contrato.

3.5 - O pagamento sera feito diretamente ao LOCADOR pela Secretaria Municipal
de Fazenda ou mediante deposito em conta corrente em estabelecimento bancario
por ele designado,

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAv ORQAMENTARIA

COM INDICAQAO DO ORGAO/ENTIDADE E FONTE DE RECURSO>.

-

4.1 - A despesa oorreré'pela seguinte Dotagao Orgamentéria: <|NSERlR DOTAQAO

CLAUSULA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS
5.1 - Séo de inteira responsabilidade do LOCADOR os encargos fiscais, tributaries,
civis e administrativos, bem assim as cobrangas judiciais que incidirem sobre o
imovel objeto desta locaoao.

5.2 - Durante a vigéncia deste contrato o imovel ora locado N130 gozaré de isengao
quanto ao imposto predial e territorial urbano (IPTU), nos termos do art. 65,
inciso Ill, do Cédigo Tributario Municipal.

5.3 - As despesas correspondentes as taxes de luz, égua e esgoto que ocorrerem
apos a ocupaoao do imovel, bem come as ordinarias de condominio correra por
oonta do BENEFICIARIO.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES D0 LOCATARIO

6.1 - O LOCATARIO é obrigado a:

l- Pagar pontualmente o aluguel;
||- Utilizar o imével para atendimento a finalidade pL’lblica.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAooEs DO BENEFICIARIO

A

, \X

7.1 — O BENEFICIARIO é obrigado a:
\ '\\
I — Restituir o imével, ﬁnda a locaoao, no estado em que o reoebeu, salvo as
deterioragoes decorrentes de seu uso normal e aquelas decorrentes de caso fortuito
ou forga maior;
|l - Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualque .

dano ou defeito cuja reparaoao a este inoumba, bem com as eventuais turbaoo 's\d
terceiros;
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lll— Realizar a imediata reparagao dos danos verificados no imével ou nas suas

instalagoes provocados por si ou seus agentes, em decorréncia de agao ou omisséo;
IV— Nao modificar a forma interna ou externa do imovel sem o oonsentimento prévio
e escrito do LOCADOR;

V - Entregar imediatamente o LOCADOR os documentos de cobranga de tributos e

encargos condominiais, bem como de qualquer intimaoao, multa ou exigéncia de
autoridade pL'Jblica, ainda que dirigida a ele, LOCATARIO;
VI - Permitir a vistoria do imével pelo LOCADOR ou por seu mandatario, medlante
combinagao prévia de dia e hora, bem oomo admitir que seja o mesmo visitado por
terceiros, na hipétese de alienagao do mesmo, quando nao houver interesse no
exercicio de seu direito de preferéncia de aquisieao.
VII - Pagar as despesas ordinarias de condominio, entendidas como tais aquelas
necessarias a conservagao e manutengao do imovel, notadamente as enumeradas
no § 1°, do art. 23, da Lei n° 8.245/91;
Vlll - Zelar pela rigorosa conservagao do imovel, instalagées e acessorios, a fim de
restitui—los, quando finda a looagao, em perfeito estado de conservagao e limpeza;
IX — Substituir, quando entender necessario, aparelhos ou objetos que guarnecem o
imével por outro da mesma qualidade e que nao prejudique a estética do imével;

X — lnformar imediatamente ao Setor de Habitaoao 0350 de desisténcia do aluguel
social, bem como a intengao de mudanga de imovel;
XI — Manter a Coordenagéo de Habitagéo sempre atualizada quanto aos dados no
seu I'IUCIGO familiar.
7.2 — O LOCATARIO declara receber o imovel em perfeito estado de conservagao e

uso, estando autorizado a realizar as reformas necessarias para adequagao do

imével as suas necessidades;

7.3 - Finda a locagao, o LOCATARIO, providenciara a elaboragéo de laudo técnico,

a fim de identificar os danos surgidos no imével, em decorréncia de sua ocupagéo,

fixando o valor indenizatério a ser page 0 LOCADOR, o que devera ooorrer logo
apes a entrega das chaves.

CLAUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO LOCATARIO

8.1 - Com base no § 3°, do art. 62 e no art. 58, I e ll, da Lei Federal n° 8.666/93, sao
atribuidas ao LOCATARIO as seguintes prerrogativas:
l- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequaoao ao atendimento da
finalidade de interesse pL’Jblico a que se destina, sendo sempre assegurado o

LOCADOR a manutengao do equilibrio economico-ﬁnanceiro do ajuste;
II- Rescindir unilateralmente o contrato, independentemente do pagamento de multa
ou de aviso prévio, apos autorizagao escrita e fundamentada da autoridade

competente, pelos motivos a seguir:
a) Mac cumprimento ou cumprimento irregular das obrigaooes do LOCADOR;
b) Razées de interesse publico, de alta relevéncla e amplo conhecimento,
,
justificados e determinados pela autoridade maxima a que esté subordinado o Orgao '
,
que intermedeia o presente ajuste, e exaradas no processo administrativo a que se
refere o presente contrato;

c) Ooorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente oomprovado, impeditivo
da execugéo do contrato.
8.2 - Rescindido o contrato pelos motivos enumerados nas alineas “b” e “0” da sub- 1 :
clausula anterior, sem que haja oulpa do LOCADOR, sera/e'm‘e‘sme essarcido d'E
.
,

K
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prejuizos comprovadamente sofridos, na forma indioada em laudo pericial elaborado
pelo LOCATARIO.

CLAUSULA NONA - DAS DEMAIS FORMAS DE RESCISAO ,
9.1 - Além das hipoteses de rescisao unilateral pelo LOCATARIO enumeradas na
clausula anterior, o presente oontrato podera ser rescindido:
l— Por mUtUO acordo entre as partes;
ll— Em deoorrénoia da pratioa de infragéo legal ou contratual por quaisquer das

partes;

lll- Em decorréncia de falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo

LOCATARIO;

lV— Em decorrénoia de desapropriagao do imével ou desocupaoao determinada pelo
Poder Publico.

9.2 - No caso de sinistro ou da ocorréncia de qualquer outro motivo de forga maior
que impega a utilizagao paroial ou total do imével locado, o LOCATARIO podera
alternativamente:

l— Considerar suspensas, no todo ou em parte, as obrigaoées deste contrato,

obrigando-se ao LOCADOR a prorrogar o prazo de locaoao pelo tempo equivalente
a realizaoao das obras de restauragao ou pelo tempo correspondente ao
impedimento do uso;
ll- Considerar rescindido o contrato, sem que assista ao LOCADOR qualquer direito
a indenizaoao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAgoEs REClPROCAS

10.1 - O presente contrato obriga os contratantes e a todos os seus suoessores a

titulo singular ou universal, continuando em vigor ainda que o imovel seja transferido

a terceiros.
10.2 - Obriga-se o LOCADOR, para fins do disposto na sub-clausula anterior, a fazer
constar a existéncia do presente contrato em qualquer instrumento que venha a
firmar, tendo por objeto o imével locado, com expressa manifestaoao
do
conheoimento e concordancia com suas clausulas pela outra parte.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS BENFEITORIAS
11.1 - O LOCATARIO fica desde ja autorizado a realizar no imével toda e quaisquer

obras e benfeitorias necessarias para a exeougao da finalidade publica
a ser
atendida pela presente locaoao, sendo desnecessario prévio e express
o
oonsentimento do LOCADOR.
11.2 - O valor de toda e qualquer benfeitoria necessaria nao removivel sem
causar
danos ao imével realizada pelo LOCATARIO podera ser abatido dos aluguei
s a
serem pagos, até o limite maximo de 20% (vinte por cento) de cada parcela mensal,

ate integral ressarcimento. Abatimento acima do percentual indicado poderé
ser
realizado apés expressos consentimento por escrito do LOCADOR.
11.3 - Na impossibilidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas nos
termos

da sub—clausula, fica o LOCATARIO autorizado a reter o imével até que seja

integralmente indenizado.
11.4 - As benfeitorias L'iteis somente poderao ser realizadas pelo LOCATARIO.
desde que precedida de expressa autorizaoao do LOCADOR, no que também
$e

aplicara o disposto no sub— item 11.2.
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11.5 - finda a locacao, toda e qualquer benfeitoria removivel realizada pelo
LOCATARIO podera ser levantada, as suas expensas, desde que nao acarrete

danos ao imével e ja nao tenha sido ressarcida pelo LOCADOR.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DIREITO DE PREFERENCIA

12.1 - Nos termos do art. 27, da Lei n° 8245/91, no caso de venda, promessa
de
venda, cessao, promessa de cessao de direitos ou dacao em pagamento do imével
locado, o LOCATARIO tern preferéncia para adquirir o imovel locado, em igualdad
e
de condicoes com terceiros, devendo o LOCADOR dar—lhe ciéncia do
negécio

mediante notificacao judicial ou extrajudicial.

12.2 - O LOCATARIO teré prazo de 30 (trinta) dias para manifestar
de forma

inequivoca sua intencao em adquirir o imével.
12.3 - Na hipotese de 0 LOCATARIO nao possuir interesse em adquirir o imovel

locado, fica desde ja ajustado, nos termos do art. 8°, da Lei n° 8245/91, que
para o
caso de sua alienacao ou cessao a terceiros permaneceré vigente
o presente
contrato de locacéo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1 - O presente contrato seré publicado no orgéo oficiai do Municipio,
no Diario
Oficial dos Municipios do Espirito Santo, (https:/lwww.diariomunicipal.es.gov
.br)

na forma do paragrafo L'Inico, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/93, como condicé
o

indispensavel a sua eficacia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Na hipétese de ser necessaria qualquer medida judicial, o LOCADOR
podera

ser citados pelo correio, com AR (Aviso de Recebimento) dirigido aos
respectivos
enderecos mencionados no preémbulo deste instrumento.
14.2 - Fica eleita a Comarca de Presidente Kennedy/ES, para dirimir
quaisquer
di’Jvidas relatives ao cumprimento do presente contrato. ‘
E, por estarem de acordo, assinam o presente em 04 (quatro) vias de
igual
teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes.

Presidente Kennedy — ES, < DATA, MES E ANO>.

< NOME Do RESP'ONSAVEL PELO ORGAO/ENTIDADE>
<lNDlCAQAO Do ORG/30>
LOCATARIO

.
, l\ ‘
l Q,
L\

< NOME DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA>
< RAZAO SOCIAL DA EMPRESA/NOME DA PESSOA FlSICA>
LOCADOR

.
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