
                CARTA CONTRATO No 001/2017   –     DISPENSA  Nº 001/2017 
 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BELTERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS  E DE OUTRO LADO 
JULIANE SORAIA DUARTE DE OLEIVEIRA, ABAIXO 
MELHOR SE DECLARA: 

 
 
Instrumento de Carta Contrato para locação de imóvel, que entre si celebram, de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA, através de seu titular o Sr. JOCICLELIO 
MACEDO, Prefeito Municipal, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, seguir denominada simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado a Sra. JULIANE SORAIA DUARTE DE OLIVEIRA RG. N. 
7494956 e CPF n. 553.779.392-04  PC/PA residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Rosa 
Branca, Bairro do Aeroporto velho, doravante denominada CONTRATADA, na conformidade 
das Cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I -  Do Objeto - O presente instrumento tem por objeto a LOCAÇÃO 
IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE BELTERRA, localizado na Estrado Um, Jurubeba, Município de 
Belterra-Pará. 
  
CLÁUSULA II - Do Preço e das Condições de Pagamento - O valor ajustado para 
execução do presente contrato é R$ 1.000,00 (Um mil reais), referente ao valor global é 
de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 
 
CLÁUSULA 2.1. O pagamento será efetuado até o quinto dia últil do mês após a prestação 
de serviço, mediante nota de empenho, seguida da Nota Fiscal e certidões, referente ao 
objeto licitado. 
 
CLÁUSULA III - Da Vigência - A vigência do objeto deste Contrato será de 09/01/2017 a 
09/01/2018, devendo ser realizado de acordo com a solicitação do ente Licitante, após, 
assinatura do deste termo contratual. 
 
CLÁUSULA IV - Da Dotação Orçamentária - Os recursos para o adimplemento do preço 
correrão por conta da dotação do Fundo Municipal de SEMAF,  mencionadas no objeto, com 
a seguinte dotação: 
 
10.122.00022.005.0643.3.3.90.36.00.0100 
 
 
 
 



CLÁUSULA V - Do Reajustamento de Preço - CONTRATANTE E CONTRATADO acordam 
que o valor do desconto ficará irreajustável, salvo para restabelecimento do equilíbrio 
econômico e nos termos da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. 
 
 
 
CLÁUSULA VI - Das Obrigações: 
 
6.1 Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
6.1.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento; 
6.1.2 Acompanhar e supervisionar o perfeito fornecimento da prestação do serviço ora 
contratado, através de servidor designado pelo contratante, determinando à CONTRATADA 
as correções que julgar oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da Lei 8.666/93. 
6.2 Caberá à CONTRATADA: Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras 
previstas neste Contrato e na legislação pertinente, as seguintes: 
6.2.1 Entregar o imóvel em perfeito estado de conservação, como pintura, telhado.. 
6.2.2 Manter-se durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na 
licitação. 
6.2.3. Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto que venham a incidir 
sobre o presente Contrato; 
6.2.4. entregar o imóvel com todos os encargos anteriores à data do início dessa locação.; 
6.2.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos 
sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos, inclusive licença em 
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a 
ele relativos, se necessário. 
6.2.7. A CONTRATADA não poderá transferir no todo ou em parte o objeto do contrato, sem 
a anuência e autorização expressa e por escrito pelo CONTRATANTE. 
6.2.8. A contratada se obriga a atender prontamente as solicitações da SEMAF. 
6.2.9.  A contratada obrigar-se-á a entregar o imóvel em bom estado de conservação em  
atenção à necessidade da locação do imóvel e do serviço que serviço que será prestado.. 
6.2.10. Prestar todas as informações solicitadas ao objeto do contrato; 
6.2.11. Não será admitido a subcontratação total ou parcial do referido contrato, sem o 
consentimento da contratante. 
 
 
CLÁUSULA VII – Das Penalidades 
A Licitante, participante deste certame, que cometer os delitos mencionados na Lei nº 
8.666/93 e demais legislações pertinentes, está sujeito às penalidades neles previstas. 
 
 
CLÁUSULA VIII - Das Sanções Administrativas 
8.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do presente Contrato sujeitará a 
CONTRATADA às seguintes sanções, quando for o caso: 
I – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
BELTERRA; 
II – Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de 
empenho, pelo atraso na entrega das passagens; 



III – Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura, por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
8.2. Fica facultada a defesa prévia da CONTRATADA, em qualquer caso de aplicação de 
penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
8.3. As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada 
perante a CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA IX - Da Rescisão Contratual: 
 
9.1 – Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela SEMAF, ou bilateralmente, 
atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 
78 e 79 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA X – Do Aditamento 
 
O presente Contrato poderá ser modificado, através de TERMO ADITIVO, por causa 
superveniente, força maior, ordem legal, conveniência Administrativa, desde que a 
solicitação ocorra no mínimo 10 (dez) dias antes do término de sua vigência. 
Parágrafo Único: O presente contrato poderá ser modificado, ainda, com as devidas 
justificativas, conforme Art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA XI - Norma Aplicada  
 
 Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, Lei 
Estadual nº 6.474/2002 e Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores assim como 
as regras estabelecidas na DISPENSA  Nº 001/2017 
 
CLÁUSULA XII – Do Foro 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir os conflitos oriundos do presente 
instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela Prefeitura Municipal de BELTERRA ou 
pela  SEMAF. 
E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 
03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos 
legais. 
                                                             
 

BELTERRA - Pará, 09 de Janeiro  de 2017. 
 
 
 
                   CONTRATANTE 
SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

JULIANE SORAIA DUARTE DE OLIVEIRA 

 
 



 
 
TESTEMUNHAS: 
1____________________________________ 
 
2____________________________________ 
 
 
 
 


