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'1PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO:

Constitui o objeto do presente projeto basico a locaçáo de imovel para Íuncionamento do

CAPS l, pelo exercício de 2022.
1.1 A Dispensa de Licitaçáo constitui os seguintes itens:

2. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO:

A presente locaçáo é justiÍicável pela extrema necessidade de instalaçáo e funcionamento do

CAPS l, destinado ao atendimento de pessoas com soÍrimento ou transtorno mental, paÍa atender as

demandas de pacientes na Rede de AtenÇáo Psicossocial do município de Belterra-PA, com o

objetivo de promover o acesso à atençáo psicossocial dos munícipes.

3. DA VIGÊNCIA: '

A vigencia do contrato será a contar dá data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2022,

admitida a prorrogaçáo nos termos do Art.57, da Lei 8.666/93.

4. oBRTGAÇÕES DO LOGATÁR|O

Finda a locaçáo o Locatário deve comprovar de forma documental o cumprimento de todas as

obrigações de ordem monetária derivado do presente contrato, bem como realizar os reparos de

modo que possa devolver o imóvel no estado em que recebeu, cessando a fluencia de alugueis

encargos, na efetiva entrega do imóvel.

5. OBRTGAçÕES DO LOCADOR

A liberaçáo do pagamento Íica condicionada a apresentaçáo das certidóes exigidas quanto a

regularidade fiscal

As manutençÕes, alustes ou reÍorma do prédio fica de Responsabilidade do LOCADOR, de acordo

como setor solicitar.
6, VALOR DA CONSTRATAÇÃO

TOTALUNID QTD VALOR
UNITAHIO

Item DescÍiçáo

R$3.000,00Mês B$ 1.000,001

LOCAÇAO_DE rM
INSTALAÇAO E

FUNCIONAMENTO DO CAPS I,

DESTINADO AO ATENDIMENTO
DE PESSOAS COM SOFRIMENTO
OU TRANSTORNO MENTAL NA
REDE DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL DE BELTERRA-

VEL PARA A

PA.
Valor total: RS3.000,00 (Três mil reais)

o valor para a locaçáo de imóvel pelo exercicio de 2022 é de R$3.000,00 (Três mil reais)
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As despesas correrão a conta dos recursos consignados no Orçamento Público, cujo
programa de trabalho e elemento de Despesa constará na Respectiva nota de empenho:

A classificação orçamentária por onde correrá a despesa será de acordo com
orcamento de2022:
í0.301.0004.2063.0000 - MANUTENÇÃO DA DAS ATTVTDADES DO FMS
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVTÇOS DE TERCETROS - PESSOA FíS|CA.

8, DO PAGAMENTO:
O pagamento será feito no prazo de até 10 dias úteis do mês subsequente ao de

utilizaçáo do imóvel.
Fica indicado para a fiscalização de contrato a servidora Dyoliane Paz De Sousa

matrícula No 3954.

9. DAS DISPOSIçOES GERAIS: ,
A gestão do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA.

Belterra/PA, 27 de Setembro de 2022.

Arineide do Socorro Castro acêdo
Secretária Municipal de Saúde - SEMSA

Dec. 149/2021 ,
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PREFEITURA iIUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÂÚDE

CNPJ: í í.186.{í01000í-95

7. RESERVA DE DOTAçÃO ORçAMENTÁRnr
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