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CONTRATO Nº 48/2021 – NGC/SESA 

 
CONTRATO Nº 48/2021 QUE FAZEM ENTRE SI O 
ESTADO DO AMAPÁ, POR MEIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE, COMO CONTRATANTE E 
A EMPRESA PRIMO JOSÉ HOTEL LTDA, COMO 
CONTRATADA, PARA OS FINS NELES 
DECLARADOS. 

 

O ESTADO  DO AMAPÁ, por intermédio  da SECRETARIA DE  ESTADO DA SAÚDE DO 
AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, nº 69, Bairro Centro, CEP 68900-073, na cidade de Macapá, no 
estado do Amapá, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.086.176/0001-03, neste ato representado (a) pelo(a) Sr. 
JUAN MENDES DA SILVA, nomeado(a) pelo Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, publicado no 
DOE/AP nº 7.166, de 13 de maio de 2020, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, portador da carteira de 
identidade nº 4077599, expedida pelo(a) Policia Civil/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e 
o(a) PRIMO JOSE HOTEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.651.303.0001-20, sediado(a) na Av. 
Marcílio Dias, nº 1395, Bairro Jesus de Nazaré, Macapá/AP, CEP 68.908-124, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) PRISCYLLA GEMAQUE MATOS, RG nº 
2001002072130-CE e CPF 746.351.663-68, tendo em vista o que consta no Processo nº 
0002.0143.0172.0001/2021, Dispensa de Licitação nº 045/2021-CPL/COGEC/SESA e Parecer 
Jurídico nº 149/2021 – PAS/PGE/SESA e em observância às disposições da Lei nº 8.245/91 e 
supletivamente a Lei 8.666/93, firmam o presente instrumento de contrato, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 

 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente Contrato tem como objeto a LOCAÇÃO DE IMÓVEL para o funcionamento 

do centro de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos mentais - CAPS 
Gentileza; 

1.2 O Imóvel localizado na Av. Marcílio Dias, nº 1395. Bairro: Jesus de Nazaré. 
 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 O contrato terá o prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de sua assinatura, a dizer 
22/09/2021 a 21/09/2024. 

2.2 O instrumento poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo 
aditivo, salvo manifestação formal em contrário das partes, com antecedência mínima de 120 (cento e 
vinte) dias do seu vencimento; 

2.3 Os efeitos financeiros de contratação só serão produzidos a partir da entrega das chaves, 
precedido da vistoria do imóvel pela Secretaria de Saúde (SESA). 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR 
3.1 A despesa com a execução desta contratação correrá por conta de Créditos Orçamentários 

consignados no Orçamento Geral da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Amapá, para o exercício 
de 2021 a 2024: Ação: 2109, Natureza: 33.90.39, Fonte 216. 

3.2 O valor do presente contrato é de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) por mês, 
perfazendo o valor anual de R$ 756.000,00(setecentos e cinquenta e seis mil reais) por ano e total de R$ 
2.268.000,00 (Dois milhões duzentos e sessenta e oito reais) por trinta e seis meses. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1 O imóvel locado deverá atender aos seguintes requisitos: 
4.1.1 Estrutura física suficiente para atender o funcionamento do Centro de Atenção 

psicossocial; 
4.1.2 De alvenaria com possibilidade de adaptação de layout dos ambientes de acordo com as 

orientações do Ministério da Saúde; 
4.1.3 Possuir nas Proximidades, sistema de transporte coletivo, em avenidas principais da cidade 

situadas na zona central de Macapá; 
4.1.4 Instalações hidrossanitárias de acordo com o previsto na legislação. Deverá ser atestada a 

ausência de qualquer tipo de vazamento. As louças, metais e válvulas deverão estar em perfeitas 
condições de utilização, devidamente atestadas; 

4.1.5 Escadas e/ou rampas com largura igual ou superior a 1,20 m, com corrimãos instalados, 
deverão estar em perfeitas condições de utilização, devidamente atestadas; 

4.1.6 Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar; 
4.1.7 Imóvel em perfeitas condições de uso; 
4.1.8 Ausência de trincas ou fissuras que comprometam ou venham a comprometer a segurança 

da estrutura; 
4.1.9 Teto, piso e paredes deverão ser revestidos de cores claras, com ausência de pontos de 

infiltração, mofos, manchas e rachaduras; 
4.1.10 Janelas e portas em perfeito funcionamento de abertura e fechamento de 

fechaduras; 
4.1.11 Deverá os sistemas elétrico, hidráulico e as instalações prediais do imóvel está em 

perfeitas condições de uso; 
4.1.12 Possuir, no mínimo, uma copa, equipada com pias, torneiras, tomadas de energia 

(110V/220V), com espaço suficiente para a colocação de 1 geladeira e 1 forno de micro-ondas; 
4.1.13 Adequar o imóvel às necessidades de segurança para os usuários e pacientes 

quando solicitado pela secretaria de saúde. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO 

5.1 O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data estipulada 
no instrumento contratual, nos termos do artigo 3° da Lei nº 8.245, de 1991, podendo, por interesse da 
Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos. 

5.2 Toda prorrogação de contratos será precedida da comprovação da vantajosidade para a 
Administração, inclusive mediante a realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços 
contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública. 

5.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
5.4 Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar comunicação escrita 

à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data do término da vigência 
do contrato, sob pena de prorrogação compulsória. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL 
6.1 O recebimento do imóvel ficará a cargo da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá ou de 

Servidor por ela designado, que terá autonomia para resolver os eventuais problemas que venham a 
ocorrer. 

6.2 Após a entrega do imóvel pela CONTRATADA a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá 
através de seu responsável submeterá o mesmo a verificação quanto às especificações constantes no 
Projeto Básico. As verificações serão realizadas a critério desta Instituição no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias, procedendo-se desta forma o recebimento definitivo. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1 Os pagamentos deverão ser efetuados mensalmente, mediante a utilização do objeto do 
contrato, sendo que, a contratada deverá apresentar a Nota Fiscal e demais certidões, mensalmente à 
SESA, e esta deverá ser atestada pelo Comitê Gestor de Fiscalização do contrato da SESA, para posterior 
liquidação e pagamento da despesa pela Secretaria da Saúde, emitido ordem bancaria em conta corrente 
especifica da contratada. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 A LOCADORA obriga-se a: 
8.1.1 Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em 

estrita observância das especificações do Projeto Básico; 
8.1.2 Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de 

ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum impedimento, prestar os 
esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente, para fins de avaliação 
por parte da Administração; 

8.1.3 Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel; 
8.1.4 Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; 
8.1.5 Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 
8.1.6 Fornecer à LOCATÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua vistoria 

para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes; 
8.1.7 Pagar as taxas de administração imobiliária se houver, e de intermediações, nestas 

compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente; 
8.1.8 A contratada se responsabiliza pelo pagamento do Imposto predial Territorial Urbano 

(IPTU) e taxas; 
8.1.9 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no processo de dispensa de licitação; 
8.1.10 Exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas 

que estejam sendo exigidas; 
8.1.11 Adaptar e/ou permitir a adaptação do layout às necessidades de ambientes e áreas 

do edifício, a fim de proporcionar o funcionamento adequado dos diversos serviços, seções e equipes do 
CAPS Gentileza; 

8.1.12 A LOCADORA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do 
contrato a ser firmado; 

8.1.13 Auxiliar a LOCATÁRIO na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da 
realização da vistoria; 

8.1.13.1 Caso o imóvel apresente problemas de qualquer natureza seja hidráulico, elétrico, 
telhado, portas, entre outros, interferindo em sua utilização habitual pelas ações que ali será 
desenvolvida, devera ser promovido o imediato conserto, e ocorrerá às despesas exclusivas do locador; 
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8.1.13.2 Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela Secretaria de 
Saúde, referente ao imóvel locado; 

 
8.1.13.3 A LOCADORA deverá indicar um preposto, para acompanhar a entrega do imóvel 

na Secretaria de Saúde, assim como, dirimir quaisquer provenientes da execução da entrega dos serviços. 

 
9. CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 A LOCATÁRIA obriga-se: 
9.1.1 Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado no Contrato; 
9.1.2 Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza 

deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse; 
9.1.3 Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação minuciosa 

do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos existentes; 
9.1.4 Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme documento 

de descrição minuciosa, elaborado quando da vistoria inicial, salvo os desgastes e deteriorações 
decorrentes do uso normal; 

9.1.5 Comunicar à LOCADORA qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, bem 
como as eventuais turbações de terceiros; 

9.1.6 Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da LOCADORA, sendo 
assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais 
de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991; 

9.1.7 Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por 
escrito da LOCADORA, exceto para os casos de simples adequações no layout, como remanejamento e 
instalações de divisórias, portas e interruptores. 

9.1.8 Pagar as despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água e esgoto; 
9.1.9 Permitir a vistoria do imóvel pela LOCADORA ou por seus mandatários, mediante prévia 

combinação de dia e hora; 
9.1.10 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato; 
9.1.11 Atestar as notas fiscais/faturas, por meio de servidor(es) competente(s) para tal; 
9.1.12 Aplicar as sanções administrativas regulamentares e contratuais. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 
10.1 A fiscalização do contrato será exercida por fiscal designado pela Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à 
Administração. 

10.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 
LOCADOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da LOCATÁRIA ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666. 

10.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas eventualmente 
envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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10.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

10.5 O LOCADOR poderá indicar um representante para representá-lo na execução do contrato. 
10.6 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados. 

10.7 Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela 
fiscalização do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido. 

10.8 Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto do contrato deverão 
serprontamente atendidas pela LOCADORA. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

11.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n°10.520/2002 e Decreto n° 10.024/2019, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multas 
à contratada que: 

11.1.1 Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo 
de validade de sua proposta; 

11.1.2 Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
11.1.3 Apresentar documentação falsa; 
11.1.4 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
11.1.5 Não mantiver a proposta; 
11.1.6 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
11.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 
11.1.8 Fazer declaração falsa; 
11.1.9 Cometer fraude fiscal; 
11.1.10 A contratada estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado 

para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 
11.1.11 Com fundamento nos artigos 86e 87 da Lei n°8.666/93, a adjudicatária ficará 

sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia 
e ampla defesa às seguintes penalidades; 

11.1.12 Advertência; 
11.1.13 Multa de: 

11.1.13.1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o imóvel seja 
entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após, o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 
avença; 

11.1.13.2 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do 
objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida. 

11.1.13.3 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida; 



NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

6 

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
12.1 A LOCATÁRIA, no seu lídimo interesse, poderá rescindir este contrato, sem qualquer 

ônus, em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta 
ao LOCADOR, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

12.2 A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a 
execução dos valores das multas e indenizações devidos à LOCATÁRIA, bem como a retenção dos 
créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste 
instrumento. 

12.3 Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência de qualquer das 
hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666, de 1993, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia. 

12.4 Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666, 
de 1993, desde que ausente à culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA o ressarcirá dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido. 

12.5 Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do inciso XII 
do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o imóvel e rescindir o contrato, 
antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada do pagamento de qualquer multa, desde 
que notifique o LOCADOR, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

12.6 Nesta hipótese, caso não notifique tempestivamente o LOCADOR, e desde que este não 
tenha incorrido em culpa, a LOCATÁRIA ficará sujeita ao pagamento de multa equivalente a 01 (um) 
aluguel, segundo a proporção prevista no artigo 4° da Lei n° 8.245, de 1991, e no artigo 413 do Código 
Civil, considerando-se o prazo restante para o término da vigência do contrato. 

12.7 Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio, 
desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a LOCATÁRIA poderá considerar 
o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer prévia notificação, ou multa, desde 
que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a situação. 

12.8 O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue 
diretamente ao LOCADOR ou por via postal, com aviso de recebimento. 

12.9 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

12.10 O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 
12.10.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.10.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.10.3 Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS REAJUSTES 

13.1 Será admitido o reajuste do preço do aluguel da locação com prazo de vigência igual ou 
superior a 12 (doze) meses, mediante a aplicação do Índice Geral de Preços Mercado (IGP M), ou outro 
que venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde que seja observado o 
interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data de assinatura do contrato, para o primeiro reajuste, 
ou data do último reajuste, para os subsequentes. 

13.2 Caso o Locador não solicite o reajuste até a data da prorrogação contratual, ocorrerá 
preclusão do direito, e a nova solicitação somente poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno 
de 1 (um) ano, contado da forma prevista no contrato. 
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13.3 O reajuste, decorrente de solicitação da LOCADORA, será formalizado por apostilamento, 
salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de vigência ou alteração contratual. 

13.4 Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preço médio 
de mercado para a presente locação, a LOCADORA aceitar negociar a adoção de preço compatível ao 
mercado de locação no município em que se situa o imóvel. 

13.5 O reajuste será formalizado no mesmo instrumento de prorrogação da vigência do contrato, 
ou por apostilamento, caso realizado em outra ocasião. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

14.1 O extrato do presente Contrato será publicado, no Diário Oficial do Estado, até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, nos termos do Artigo 61, §único da Lei nº 
8.666/93. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES GERAIS 

15.1 Eventuais omissões serão supridas pelo que consta no Projeto Básico que deu origem ao 
presente contrato e/ou ao instrumento convocatório; 

15.2 Qualquer dúvida ou informação das especificações do Objeto do Projeto Básico serão 
esclarecidas pelo Setor administrativo da Secretaria de Saúde/SESA, ou servidor por ele designado. 

15.3 A Contratada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.4 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

15.5 A assinatura deste instrumento pela Contratada implica a aceitação de todos os termos 
deste Contrato e do Projeto Básico. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1 As partes elegem como foro a Comarca de Macapá-AP, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

 
Macapá/AP, 22 de setembro de 2021. 

 
 

 
 
 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 

Contratante 

 
 
 
 

PRISCYLLA GEMAQUE MATOS 

Primo José LTDA 

Contratada 
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