
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5/2018

TERMO  DE  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  (LOCAÇÃO  DE  IMÓVEL)

CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO

OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC E A .

O  CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA

CATARINA - CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica

de  direito  público  e  natureza  autárquica,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº

01.336.261/0001-40, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 571-S, Centro,

no Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, representado por seu

Presidente,  Senhor  EDER  IVAN  MARMITT,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº

028.804.959-46, doravante denominado CIS-AMOSC, e, de outro lado, a

empresa  IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA,  inscrita no CNPJ sob nº  ,

com sede na Rua Quintino Bocaiúva, 72 D, Município de Chapecó, Estado

de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. MAURO DÁVI, inscrito

no CPF sob nº 040.413.679-64, que neste ato figura como administradora

do imóvel de propriedade de  NEUZA PAIXÃO GIACOMELLI,  brasileira,

casada,  do  lar,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº  630.765.609-30,  residente  e

domiciliada  nesta  cidade  de  Chapecó,  Estado  de  Santa  Catarina,

doravante CONTRATADA, com amparo na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei

nº 8.245/90 e no Código de Processo Civil, firmam o presente instrumento

que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1  O  presente  instrumento  tem  por  objeto  a  LOCAÇÃO  DO  IMÓVEL

COMERCIAL  SITUADO  NA  RUA  ADOLFO  KONDER,  33-D,  BAIRRO  JARDIM

ITÁLIA,  CHAPECÓ,  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA,  MEDINDO  220M²,

CONFORME  MATRÍCULA  Nº  123.153  (cópia  anexa),  destinado  ao

funcionamento do  Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa

Catarina - CIS-AMOSC.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO



2.1 O prazo do presente contrato de locação é de 36 (trinta e seis) meses,

com início em 01 de março de 2018,  podendo ser renovado,  mediante

termo aditivo, limitado a 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO

3.1 O valor do presente Contrato Administrativo (Contrato de Locação) é

de  R$  3.300,00  (três  mil  e  trezentos  reais),  mensais,  totalizando  R$

118.000,00 (cento e dezoito mil reais), pagáveis até o dia 10 (dez) do mês

subsequente  ao  do  mês  de  referência,  mediante  depósito  em  conta

corrente,  Agência  nº  0321-2,  conta corrente  nº  40.990-1,  em nome da

CONTRATADA.

3.2  O  valor  fixado  no  item  anterior  poderá  ser  reajustado  depois  de

transcorrido 12 (doze) meses, mediante a aplicação do IGP-M acumulado

nos doze meses imediatamente anteriores.

3.3 A inobservância do prazo de pagamento, além de constituir o locatário

em mora, obriga o CIS-AMOSC ao pagamento de uma multa de 10% (dez

por cento), sobre o valor pactuado, a ser adimplida até o dia 15 (quinze)

do mês subsequente ao do vencido, incidindo após esse prazo correção

monetária e juros de mora.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS

4.1 O CIS-AMOSC fica responsável pelo pagamento das taxas de consumo

da energia elétrica e de água, que incidem sobre o referido imóvel, bem

como  pela  transferência  da  titularidade  das  respectivas  contas,

apresentando-as  à  CONTRATADA,  devidamente  quitadas,  no  final  do

contrato de locação.

4.2  Os  tributos  e  demais  encargos  incidentes  sobre  o  imóvel  será  de

responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

5.1  Serão  de  exclusiva  responsabilidade  do  CIS-AMOSC as  despesas

decorrentes da conservação do imóvel objeto deste Contrato.



5.2 O CIS-AMOSC fica autorizado a adaptar o imóvel à suas necessidades

(instalação de divisórias  internas),  com o compromisso de retira-las  ao

final do contrato.

5.3 Os danos causados por ação de intempéries (vendavais, tempestades,

raios, etc) serão de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 O presente instrumento poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a) por inadimplemento do CIS-AMOSC de qualquer cláusula ou condição do

presente contrato;

b) por desapropriação do imóvel por necessidade ou utilidade pública ou

por interesse social;

c)  por  interesse do CIS-AMOSC, mediante aviso prévio de 90 (noventa)

dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

7.1 O presente contrato é oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO P/COMPRAS

E SERVIÇOS nº 3/2018.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 Os recursos  necessários ao atendimento das despesas do presente

contrato  correrão  à  conta  do  Orçamento  do  CIS-AMOSC,  dotação

3.3.90.39.10, aprovado para o exercício de 2018.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Fica expressamente vedado ao CIS-AMOSC sublocar o imóvel ou cedê-

lo a terceiros, no todo ou em parte, a título gratuito ou oneroso, sem o

consentimento por escrito da CONTRATADA.

9.2  No  final  do  contrato  o  CIS-AMOSC  fica  obrigado  a  remover  as

benfeitorias realizadas no imóvel, às suas exclusivas expensas, deixando o

imóvel no estado em que se encontrava antes da locação.

9.3 A CONTRATADA não responderá em nenhum caso, por qualquer dano

que venha sofrer  o CIS-AMOSC em razão do derramamento de líquidos



(água, rompimento de encanamentos, de chuva, despejos, aberturas de

torneiras, vazamento de esgotos, etc..).

9.4 O imóvel, objeto do presente contrato de locação, é entregue ao CIS-

AMOSC nas condições especificadas no Laudo de Vistoria;

9.5  Caso  o  CIS-AMOSC  venha  a  rescindir  o  contrato  antes  do  prazo

estipulado, obriga-se a notificar a CONTRATADA com antecedência de 90

(noventa) dias.

9.6 Findo o presente contrato, a preferência de locação, em igualdade de

condições  e  preço,  será  do  CIS-AMOSC,  mediante  o  correspondente

reajuste do aluguel e assinatura de novo contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da

Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E  por  estarem  assim,  justos  e  contratados,  assinam  o  presente

instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma.

Chapecó, 01 de março de 2018.

 

CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE

DO  OESTE  DE  SANTA  CATARINA  -  CIS-

AMOSC

IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA

EDER IVAN MARMITT MAURO DÁVI
PRESIDENTE DO CIS-AMOSC RESPONSÁVEL LEGAL


