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 PROCESSO Nº 0022.0265.1202.0078/2021 - PROTOCOLO /UEAP.  

 Assunto: Edital de chamamento público para seleção de imóvel para locação. 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE IMÓVEL PARA 

LOCAÇÃO N.° 001/2021 

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ e este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 

126/2021-UEAP e sua equipe apoio, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma 

disciplinada no Artigo 24, Inciso X¹, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, torna público o presente 

Edital, que tem por finalidade a pesquisa de imóveis disponíveis para locação pelo UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO AMAPÁ – UEAP. 

Fazem parte integrante do presente edital: 

ANEXO I - Projeto Básico 

ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo III - Minuta do Contrato 

 O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico da Central de Licitações 

(http://compras.ap.gov.br) para download, podendo ser solicitado através do e-mail cpl@ueap.edu.br ou 

pessoalmente na sede desta Autarquia localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas, 650, Bairro: Central, 

Macapá-Amapá, CEP: 68.900-070. 

PRAZO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 08 (oito) dias úteis a partir data de publicação, no Setor 

de Protocolo ou DAF, da UEAP (Item 6.1 do Edital) 
 

1. FINALIDADE PÚBLICA 

 1.1 Dar suporte à Universidade do Estado do Amapá no desenvolvimento da educação, produção de 

conhecimento, geração de pensamento crítico, organização e articulação dos saberes, na formação de cidadãos, 

profissionais e lideranças intelectuais, dispondo de acomodações seguras, confortáveis e aptas às atividades 

administrativas intencionando incrementar a celeridade e eficiência dos processos e demais demandas 

administrativas da Universidade. 

 1.2. O Prazo de locação será por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos 

descritos em lei específica. 

 

____________________ 
1 Art. 24: É dispensável a licitação: Inciso X – para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas 

da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o 

valor de mercado, segundo avaliação prévia; 
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2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO IMÓVEL 

 2.1. O imóvel deverá atender ou ser adequado nos moldes do item 6. do Anexo I deste 

chamamento.  

3. DO VALOR DA LOCAÇÃO  

 3.1. O valor da proposta de locação do imóvel deverá estar de acordo com o preço praticado no 

mercado imobiliário da respectiva região. Assim, em havendo interesse da UEAP pelo imóvel, este será 

submetido à avaliação a ser realizada por órgão técnico competente a ser designado por esta Autarquia, em 

consonância com o disposto no art. 24, inciso X da Lei n.º 8.666/93.  

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 4.1 A proposta deverá conter preferencialmente: 

  a) Identificação do Proponente, com nome, telefone, e-mail para contato; 

  b) Descrição detalhada do imóvel, localização (com ponto de referência); 

  c) Estar acompanhada de cópias autenticadas do Título ou documento que comprove 

Propriedade ou posse mansa e pacífica do Imóvel, Carteira de Identidade e CPF, se pessoa física, ou Contrato 

Social e CNPJ/MF, se pessoa jurídica; 

  d) Certidão negativa de ônus real que possa pesar sob o imóvel e certidão de quitação do 

IPTU/taxas imobiliárias; 

  e) Anexar cópia do contrato de prestação de serviços com empresa imobiliária, se for o caso, 

ou cópia de procuração quando houver procurador; 

  f) Declaração do proponente afirmando que entregará todos os documentos constantes no item 

7.5 (Da Habilitação), dentro prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável a critério da Administração, sob pena de 

perdas e danos, no caso de sua proposta vir a ser escolhida e o imóvel locado; 

  g) Valor; 

  h) Fotografias do imóvel; 

  i) Declaração do proponente afirmando que entregará o imóvel livre de quaisquer ônus no ato 

da locação e adequado às necessidades desta Autarquia. 

5. DA VALIDADE DA PROPOSTA  

 5.1 A validade da proposta de preços deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias contados da data de 

entrega no Setor de Protocolo desta Autarquia. A ausência do prazo na proposta pressupõe o prazo mínimo de 

90 (noventa dias). 

6. DO LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS  

 6.1. As propostas deverão ser entregues no Campus I da Universidade do Estado do Amapá, Setor de 

Protocolo ou  DAF, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, 650, Bairro: Central, Macapá-Amapá, 
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CEP: 68.900-070, das 08:00-12:00 ou 14:30-18:00, horário local, da data fixada no preâmbulo desse 

chamamento (PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS). Em seguida, as propostas serão 

apreciadas pela comissão competente, selecionando aquela(s) que melhor atenda(m) ao interesse desta 

Autarquia e, por fim, seguirão para homologação pelo Magnífico Reitor desta IES.  

 

 6.2  A abertura dos envelopes de proposta protocolados ocorrerá às 11:00 (onze) horas do dia 

20 de julho de 2021 na Comissão Permanente e Licitação-CPL/UEAP localizada na Av. 13 de 

Setembro 1720 – Buritizal CEP:68.902-865, na presença da Comissão Permanente de Licitações em 

sessão pública que será devidamente registrada em ata. 
  

7. DA HABILITAÇÃO 

 7.1. Serão declaradas habilitadas as propriedades cujos documentos atendam ou que mais se 

aproximam do chamamento e obtiverem parecer positivo exarado pela comissão, constituída para este fim e 

homologado pela magnífica reitora. 

 7.2. A habilitação não gera obrigação de locação do imóvel. 

7.3. Todas as despesas decorrentes da confecção dos documentos, laudos e demais emolumentos não 

serão reembolsas pela Autarquia de Trânsito, correndo por conta e risco do ofertante. 

7.4. A apresentação de proposta e os atos dela decorrentes não geram direito à indenização. 
 

7.5. Poderão ser solicitados a critério da administração os seguintes documentos para locação do 

imóvel: 

 

  

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 
Certidão Negativa do IPTU Certidão Negativa da Fazenda Nacional 
Certidão Negativa do Cartório de Protesto Certidão Negativa da Fazenda Estadual 
Certidão Vintenária do terreno Certidão Negativa de Tributos Municipais 
Certidão de Inteiro Teor Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS 
Cópia atualizada da matrícula do terreno – Cartório 

de Imóveis e Prefeitura Municipal de Porto 

Velho/RO 

Certidão Negativa do IPTU 

Plantas, memorial descritivo e especificações do 

terreno 
Certidão Negativa do Cartório de Protesto 

Título ou documento que comprove Propriedade ou 

posse mansa e pacifica do Imóvel, Carteira de 

Identidade e CPF, se pessoa física, ou Contrato 

Social e CNPJ/MF, se pessoa jurídica; 

Certidão Negativa da Distribuição Civil e Criminal 

Certidão de Casamento (quando houver), RG e CPF 

do(s) proprietário(s)  
Certidão Negativa dos Feitos da Justiça do Trabalho 
Certidão Negativa de Falências e Concordatas 
Certidão Negativa Vintenária do terreno 
Cópia autenticada do cartão de CNPJ 
Documento comprovando a Remissão de Foros 
Contrato Social e Aditivos da Empresa 
Cópia atualizada da matrícula do terreno 
Plantas, memorial descritivo e especificações do 

terreno 
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Título ou documento que comprove Propriedade ou 

posse mansa e pacifica do Imóvel, Carteira de 

Identidade e CPF, se pessoa física, ou Contrato 

Social e CNPJ/MF, se pessoa jurídica; 
 

 

8. DAS VISITAS E INFORMAÇÕES 
 

8.1. A UEAP, por seus servidores designados, reserva-se o direito de visitar os imóveis ofertados ou 

solicitar informações complementares e, para tanto, os interessados deverão fazer constar da proposta 

telefone(s) e nome(s) da(s) pessoa(s) para contato e em condições de fornecer os elementos solicitados. 

9. DA ESCOLHA DO IMÓVEL 

9.1. O presente chamamento não implica a obrigatoriedade de locação ou de aceite de quaisquer das 

propostas apresentadas, tampouco daquela de menor valor estimativo, reservando-se a UEAP o direito de 

optar pelo imóvel que melhor atenda ao interesse público, em observância ao ditame do art. 24, X, da Lei n.º 

8.666/93, bem como por optar não adquirir nenhum dos imóveis ofertados, em função de oportunidade e 

conveniência da Administração. 

9.2. Poderão ser aceitas imóveis cujas propostas possam ser adequadas no prazo de 60 (sessenta) dias 

prorrogáveis a critério da administração, para melhor atender as necessidades desta Autarquia conforme 

descrito no Anexo I, sob a responsabilidade e ônus do proponente, devendo fazê-las constar na proposta, a 

contar do aceite deste Órgão. 

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

 

10.1. O resultado desta seleção de imóvel será publicado no sítio do da UEAP (www.ueap.edu.br) e, 

oportunamente, poderá ser convocado o seu proprietário/procurador para prática dos demais atos inerentes à 

formalização do contrato administrativo, na forma da lei, caso a administração encontre o imóvel pretendido, 

caso contrário divulgará nota informando que as propostas ofertadas não atendem as exigências desta 

Administração. 

11. DA CONSERVAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL  

 

11.1. O locatário obriga-se a conservar o imóvel e a devolvê-lo, nas mesmas condições recebidas. 

Ressalvados os desgastes naturais decorrentes do uso regular, de conformidade com o Termo/Laudo de 

Vistoria com Descrição das Condições Gerais do Imóvel que passará a fazer parte integrante do contrato de 

locação. 

11.2. Quando demonstrado interesse da desocupação do imóvel, será feita uma avaliação das 

reformas necessárias, para realizá-las ou na forma de indenização substitutiva, na hipótese desta ser 

comprovadamente mais adequada ao interesse público, a ser providenciado, de imediato, a rescisão do 

contrato de locação e a entrega do imóvel, interrompendo, desta forma, o pagamento do valor locatício. 

12. INFORMAÇÕES GERAIS 

12.1. Mais informações poderão ser obtidas no horário das 07h30min às 13h30min e 14h30min às 

18h00min (de segunda a sexta-feira), por meio da Comissão, na pessoa do Presidente da Comissão. Este 

chamamento também poderá ser consultado e impresso através do site da UEAP (www.ueap.edu.br). 

 

http://www.detran.ro.gov.br/
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13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: XXXX – UEAP  

Função: XX  

Subfunção: XXX 

Programa: XXXX 

Ação: XXXX 

Elemento de Despesa: 33.90.39/33.90.36 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ou Física (definir no ato da 

contratação) 

Fonte: XXXX – Recursos Próprios 

Macapá/AP, XX de XXXX de 2021. 
 

 

____________________________________ 
KATIA PAULINO DOS SANTOS 
Reitora 
 

 

____________________________________ 
Henrique Pontes Andrade 
Presidente da CPL UEAP 
 

 

_____________________________________ 
Regilene de Andrade Viana Barros 
Equipe de Apoio 
 

 

_____________________________________ 
Joceir Aguiar Melonio 
Equipe de Apoio 
 

_____________________________________ 
Tailane Almeida Carvalho 
Equipe de Apoio 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO 

1.1. Locação de um imóvel para acomodação dos setores administrativos, salas de aulas e 

laboratórios para suprir as demandas da Universidade do Estado do Amapá - UEAP, conforme 

estabelecido neste Projeto Básico e no pré dimensionamento no Anexo I. 

 

2. FINALIDADE PÚBLICA 

2.1. Dar suporte à Universidade do estado do Amapá no desenvolvimento da educação, produção de 

conhecimento, geração de pensamento crítico, organização e articulação dos saberes, na forma 

de cidadãos, profissionais e lideranças intelectuais, dispondo de acomodações seguras, 

confortáveis e aptas as atividades de ensino, pesquisa e administrativa da Universidade. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Trata-se da locação de imóvel para abrigar as salas administrativas de cada Pró – Reitorias, 

alocadas hoje na Avenida Treze de Setembro n° 1920 – Buritizal, onde funciona o Setor 

administrativo da Universidade do estado do Amapá – UEAP; 

3.2. A Universidade tem passado por constantes mudanças de locais onde são desenvolvidas as 

atividades, tanto de ensino e pesquisa, quanto administrativas, em virtude da instituição não 

possuir um imóvel próprio amplo o suficiente, capaz de abrigar e dar suporte a todas suas 

atividades. 

3.3. Em virtude disso, a Universidade precisa locar imóveis que melhor acomodem os setores 

administrativos, disponibilizando assim, espaços suficientes por salas administrativas, salas de 

aulas e laboratórios, de maneira que as atividades de ensino e pesquisa sejam desenvolvidas 

com maior eficiência, conforto para toda comunidade acadêmica. 

3.4. Considerando ainda a necessidade de espaços novos para a instalação de laboratórios 

específicos dos cursos, essências ao desempenho das atividades de ensino e pesquisa, alem do 

iminente processo de avaliação da instituição e dos cursos ofertados, a ser realizado pelo 

Conselho estadual de Educação. 

3.5. Dessa forma, é notória a necessidade urgente de locação de imóvel que contemple um ambiente 

propicio de trabalho para os servidores do quadro administrativo da UEAP. 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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4.1. Conforme art. 24, X, da Lei n° 8.666/93, para compra ou locação de imóvel destinado ao 

atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades e localização 

condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de marcado 

segundo avaliação prévia, a ser realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF. 

4.2. É inexigível a necessidade de licitação quando houver inviabilidade de competição (art. 25 da 

Lei 8.666/93). 

 

5. DO QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMADO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MESES 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

ANUAL 

01 

Locação de imóvel 

comercial por 24 meses, 

conforme objeto acima. 

24 XXXXX XXXXXX 

  

5.1. O valor estimado da locação é de R$ XXXXXXX (xxxxxxxxxx), com base no valor mensal do 

aluguel. 

5.2. O valor da locação será objeto de proposta do proprietário do imóvel, reputado como o mais 

adequado para atender as necessidades da UEAP, e estará sujeito a laudo de avaliação. 

 

6. DA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO IMÓVEL 

6.1. O imóvel a ser locado deverá possuir as especificações mínimas, conforme estabelecido na 

tabela abaixo, totalizando um espaço mínimo 1120,66m² conforme distribuição no pré 

dimensionamento no Anexo I. 

6.2. Dentro das necessidades da Universidade do Estado do Amapá, salas maiores poderão 

comportar duas ou mais setores administrativos. 

6.3. O imóvel deverá possuir acessibilidade para deficiente físico: critérios técnicos da ABNT NBR 

9050 e normas correlatas. 

6.4. Deverá possuir energia bifásica e aterramento;  

6.5. Medidores de energia e água independentes; 

6.6. Local não sujeito a alagamento. 

6.7. O imóvel deverá esta com infraestrutura adequada aos padrões da UEAP, totalmente concluídas 

no momento da entrega das chaves e em plenas condições de operação. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES 

7.1. São obrigações dos LOCADORES: 

7.1.2 Pagar os impostos incidentes sobre o imóvel, notadamente o IPTU; 

7.1.3 Incorrer das despesas relacionadas com: 

a)  Obras ou serviços exigidos pela segurança da construção ou pela correção das 

falhas ocorridas na edificação do imóvel: 

b) Desgastes ou deteriorações anteriores, total ou parcialmente, à presente locação. 

 

7.2. São obrigações do LOCATÁRIO: 

7.2.1 Pagar as despesas relativas ao fornecimento de água, energia elétrica, taxa de lixo, 

iluminação pública e as relativas à coleta de esgoto sanitário; 

7.2.2 Conservar o imóvel locado e a realizar nele, por sua conta, obras de reparações dos 

estragos a que der causa, desde que não proveniente de seu uso normal; 

7.2.3 Restituir o imóvel, quando findar a locação, no estado em que recebeu, conforme 

laudo de vistoria, salvo deteriorações de seu uso normal; e que o LOCATÁRIO poderá 

exercer o direito de retenção do imóvel até que seja devidamente indenizado pela 

execução, nele: 

a)  De benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR, previamente notificadas, haver 

se recusado a realizá-las;  

b) De benfeitorias úteis que, por não poderem ser levantadas, a ele se incorporam. 

 

8. DOS DEMAIS REQUISITOS 

8.1. Antes da assinatura do contrato será realizada uma vistoria do imóvel, cujo laudo será parte 

integrante do contrato, a fim de se resguardar os direitos e obrigações das partes contratantes. 

8.2. Os locadores devem apresentar os projetos complementares antes da assinatura do contrato. 

8.3. Os locadores autorizam os locatários a proceder com adaptações e reformas no imóvel que 

julgar oportunas. 

 

9. DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES 

9.1. A entrega do referido imóvel dar-se-á após a assinatura do contrato de locação, mediante a 

entrega das chaves ao locatário, iniciando-se a partir daí o período locatício. 
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10. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

10.1. As despesas correntes do presente certame correrão a conta do programa: 

____________________________________ - Fonte: _______________, UG: 

______________ , Natureza da Despesa: _____________________ . 

10.2. O valor estimado da locação será objeto de proposta dos proprietários do imóvel, reputado 

como o mais adequado para atender as necessidades da UIEAP e estará sujeito a laudo de 

avaliação. 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE  

11.1. O aluguel mensal deve ser pago até o vigésimo dia do mês subseqüente ao de utilização do 

imóvel, desde que apresentada oportunamente à fatura respectiva pelo LOCADOR e concluído o 

processo próprio para solução de débitos de responsabilidade do LOCATÁRIO. 

11.2. O presente contrato deverá ser reajustado de acordo com o Índice Geral de Preços do 

Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getulio Vargas, depois de decorrido um  ano de 

vigência, contados a partir da assinatura do mesmo. 

11.3. Caso o LOCADOR não solicite reajuste até 30 (trinta) dias corrido após o período 

mencionado no item anterior, ocorrerá à preclusão do direito, e nova solicitação só poderá ser 

pleiteada após do decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista 

no contrato. 

11.4. O reajuste decorrente da solicitação do LOCADOR será formalizado por apostilamento, salvo 

se coincidente com termo aditivo que vise à prorrogação da vigência ou alteração contratual. 

 

12. DA FORMALIZAÇÃO 

12.1. A Universidade do Estado do Amapá designará um fiscal, mediante emissão de portaria para 

esse fim, para acompanhar a execução do contrato, que registrará em relatório todas as 

ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou efeitos observados. 

12.2. As decisões e providencias que ultrapassem a competência do representante deverão ser 

solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para aprovação das medidas convenientes. 

12.3. A existência de fiscalização de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do 

LOCADOR na prestação dos serviços a serem executados. 
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

.1.A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos art. 77 

da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

14. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

14.1  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. 

 

14.2  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.  

14.3  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. 

14.3.1 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. 

14.3.2 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.  

14.3.3 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.  
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14.3.4 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. 

14.3.5 O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue 

diretamente ao LOCADOR ou por via postal, com aviso de recebimento. 

14.3.6 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.  

14.3.7 O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: Balanço dos eventos contratuais já 

cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda 

devidos; Indenizações e multas. 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1   O contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 24 meses, 

podendo ser prorrogado por interesse das partes, por meio de termo Aditivo, conforme 

art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

15.2  A gestão do contrato ficará a cargo da Unidade de Contratos e Convênios da 

Universidade do Estado do Amapá. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 A CONTRATANTE poderá realizar diligencias nas instalações da CONTRATADA, com vistas 

a verificar a veracidade das informações prestadas. 

16.2   Nenhuma modificação poderá ser feita no Objeto deste Projeto Básico e em suas 

especificações sem autorização expressa da CONTRATANTE; 

 

16.3  Para dirimir qualquer duvida surgida em decorrência do cumprimento do objeto deste Projeto 

Básico, os envolvidos deverão eleger o Foro da Comarca de Macapá, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 
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16.4  É responsável pela elaboração do Projeto Básico, a DIVISÃO DE ADJMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS/PROPLAD da Universidade do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, 29 de Junho de 2021. 

 

_______________________________ 

Carlos Wilson Moraes 

Chefe da DAF/UEAP 

Portaria n° 212/2021 

 

 

Aprovo o Competente Termo de Referência e autorizo a realização de certame licitatório, nos Termos da Lei nº 

10.520/2002. 

MACAPÁ-AP, _____ / _____ / _____  

 

Prof. Drª. Kátia Paulino dos Santos 

Reitora da UEAP 
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ANEXO II 
MODELO CARTA-PROPOSTA (PROPOSTA DE LOCAÇÃO ) 

A Universidade do Estado do Amapá – UEAP/AP 

Venho, pela presente, propor-lhe a locação do imóvel, 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Descrição detalhada do terreno, tamanho em m²), situado à 

____________________________________________________________________________ 

(Rua/Avenida, nº, bairro, ponto de referência) Macapá/AP, dispondo das seguintes condições 

______________________________________________________ (água, luz, etc.)  

1 – O preço para locação do imóvel é de R$ _________(_____________________________). 

2 – O imóvel será locado livre e desembaraçado de quaisquer Ônus Reais ou Fiscais, sendo de 

responsabilidade do locador;  

3 – Esta Proposta é válida pelo prazo de ______(_____________) (prazo mínimo 90 (noventa dias).  

4 – Em anexo, os documentos constantes no Item 4.1 do Edital N° 001/2021. 

5 – Não haverá no preço ofertado a incidência de qualquer outro ônus a ser imposto ao locatário, a 

exemplo de verbas relativas à corretagem. 

 

______________________________________  

(Proponente)  

Nome do Proponente:  

Identificação (CPF ou CNPJ): 

Endereço do Proponente:  

Número de telefone para contato e e-mail do Proponente:  

Nome e número de telefone de pessoa indicada pelo Proponente para acompanhar visita ao terreno  

Obs.: Anexar fotos. 
Macapá/AP, ___ de _______________de 2021. 
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ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

PROCESSO Nº 0022.0265.1202.0078/2021 – PROTOCOLO /UEAP. 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

AMAPÁ – UEAP E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXX, PARA LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL. 

 

 

CONTRATO Nº XXX/2021-UEAP 

 

 

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ - UEAP, ente Jurídico de Direito Público Interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº 08.186.277/0001-62, localizado à Av. Presidente Vargas, nº 650, Centro, nesta cidade, 

representado por KÁTIA PAULINO DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade 

RG nº 264.568-POLITEC/AP e CPF nº 682.968.572-49, na qualidade de Magnífica Reitora da UEAP, no uso 

de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 2444, de 02 de julho de 2018, bem como pelo Estatuto da 

Universidade do Estado do Amapá, doravante designada como LOCATÁRIA e, de outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida na Av./Rua 

XXXXXXXXXXXXXX, n° XXXXX, Bairro: XXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXXXXX, Estado do 

XXXXXXXXXXX, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada legalmente pelo(a) 

Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n° XXXXXXXXXX, CPF nº 

XXX.XXX.XXX-XX, doravante designada como LOCADORA, em conformidade com o disposto na Lei nº 

8.245/91 e, subsidiariamente, no que couber, na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como tudo o que 

consta no processo em epígrafe e nas cláusulas e condições seguintes, firmam o presente INSTRUMENTO DE 

CONTRATO, do qual fazem parte, como peças integrantes: 

 

I – Edital de Chamamento Público nº XX/2021-CPL/UEAP e seus anexos, de XX/XX/2021; 

II – Proposta da Contratada nº XXX/2021, de XX/XX/2021; 

III – Laudo/termo de vistoria/avaliação do imóvel, de XX/XX/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel comercial, descrito na Cláusula Segunda, com a 

finalidade de acomodação de salas para atendimento das demandas administrativas de setores da Universidade 

do Estado do Amapá – UEAP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL 
 

2.1 O imóvel comercial, objeto da presente locação, está situado à Av./Rua XXXXXXXXX, nº XXXX, Bairro 

XXXX, CEP XXXXX-XXX, no município de Macapá/AP, inscrito na Matrícula nº XXXXXX, do Cartório 

Registro de Imóveis da Comarca de Macapá/AP. Possui espaço de XXX m², divididos em XXX m² para as 

atividades administrativas (salas), XXX m² para circulação e XXX m² para banheiros, cujas especificações, 

conforme laudo/termo de vistoria/avaliação, de XX/XX/XXXX, e memorial descritivo do imóvel, são as 

seguintes: 
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CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº XXXX 

 XXXX; 

 XXXX; 

 (...); 

 XXXX. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

3.1 A locação de imóvel consubstanciada neste instrumento formaliza-se com fundamento no art. 24, X, da Lei 

nº 8.666/93, que autoriza a dispensa de licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 

das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua 

escolha, cujo preço seja compatível com o valor de mercado segundo avaliação prévia realizada pela 

Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amapá – SEINF/AP, conforme consta no processo 

administrativo em epígrafe; 

3.2 O imóvel, objeto deste instrumento, foi escolhido a partir de propostas obtidas por meio de chamamento 

público, realizado pela LOCATÁRIA. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da Fonte: XXX (Recursos Próprios); 

Unidade Orçamentária: XXXX; Ação: XXXX; Elemento de Despesa: XXXXXX (Material de consumo), do 

exercício financeiro de 2021; 

4.2 Para cobertura da despesa ora avençada foi emitida a Nota de Empenho nº XXXXXXXXXXX, em 

XX/XX/2021, no valor de R$ XXXXX,XX (XXXX); 

4.3 A atualização do crédito orçamentário e/ou empenhos por onde correrão as despesas decorrentes do 

contrato para os exercícios seguintes serão registrados por meio de apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

5.1 O contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, podendo ser 

prorrogado por interesse das partes, por meio de Termo Aditivo, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.245/91, 

combinado com o entendimento do Tribunal de Contas da União, exposto no Acórdão nº 1127/2009-Plenário. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO 
 

6.1 Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel locado, na forma do art. 80 

da Lei nº 8.245/91; 

6.2 A LOCADORA, no caso de alienação do imóvel, deverá proceder à averbação deste instrumento de 

locação no Registro de Imóveis competente (art. 8º da Lei nº 8.245/91); 

6.3 A LOCADORA obriga-se a dar ciência deste contrato ao eventual adquirente, que deverá respeitá-lo em 

todos os seus termos, de acordo com o que foi pactuado inicialmente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 
 

7.1 Na hipótese de alienação do imóvel, a LOCADORA deverá notificar a LOCATÁRIA judicial ou 

extrajudicialmente, ou por qualquer outro meio de ciência inequívoca, para que esta possa exercer o seu direito 

de preferência na aquisição do imóvel, nas mesmas condições em que for oferecido a terceiros, nos termos do 

art. 27 da Lei nº 8.245/91; 

7.2 A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de 

pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e o horário em que pode ser examinada a 

documentação pertinente, nos exatos moldes do parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.245/91; 
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7.3 A LOCATÁRIA se obriga a responder a notificação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de caducar a seu 

direito de preferência (art. 28 da Lei nº 8.245/91). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO DO ALUGUEL E DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO 
 

8.1 O preço certo e ajustado do aluguel é de R$ XXXXX,XX (XXXXX), mensal, perfazendo o valor global 

deste contrato o total de R$ XXXXXX,XX (XXXXX). 

 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
 

9.1 As partes contratantes, usando da faculdade prevista no inciso III do artigo 55 e inciso I, § 3º, do artigo 62, 

ambos da Lei nº 8.666/93, mutuamente convencionam que o preço inicialmente contratado poderá ser alterado, 

nas hipóteses legais de reajustamento, mediante a aplicação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), 

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) 

ano, contado a partir da data da assinatura do contrato, para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, 

para os subsequentes; 

9.2 Caso o LOCADOR não solicite o reajuste até 30 dias (trinta) dias corridos após o período mencionado no 

subitem anterior, ocorrerá a preclusão do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o decurso de 

novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista no contrato; 

9.3 O reajuste decorrente de solicitação da LOCADORA será formalizado por apostilamento, salvo se 

coincidente com termo aditivo que vise à prorrogação da vigência ou alteração contratual; 

9.4 Os cálculos elaborados pela LOCADORA, no caso de solicitação de reajuste, deverão ser encaminhados, 

previamente, para análise e concordância da LOCATÁRIA; 

9.5 Para efeito de reajuste, o índice inicial será o do mês da assinatura do contrato e o índice final será aquele 

referente ao mês do reajuste devido, observado o prazo do subitem 9.1; 

9.6 A Administração deverá assegurar-se de que o novo valor do aluguel é compatível com os preços 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa para a LOCATÁRIA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.1 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da 

LOCADORA, em até 30 (trinta) dias após a entrega e recebimento da Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no 

mínimo, 2 (duas) vias, de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou 

comissão designado para fiscalização e acompanhamento do contrato, observado o estabelecido no art. 5º da 

Lei nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela LOCADORA; 

7.1.1 No caso do valor do contrato, representado pela Nota de Empenho, não ultrapassar o limite de 

que trata o inciso II do art. 24, da Lei nº 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de no 

mínimo 5 (cinco) dias úteis, nas condições referidas no item anterior. 

7.2 A LOCADORA deverá encaminhar, após a entrega do material, a Nota Fiscal/Fatura em nome da 

LOCATÁRIA, descontadas quaisquer eventuais glosas de valores, a fim de que sejam adotadas as medidas 

afetas ao pagamento; 

7.3 Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o cumprimento definitivo do 

recebimento pela LOCATÁRIA; 

7.4 O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar deverá ser o mesmo 

indicado no preâmbulo do contrato, na proposta comercial apresentada por ocasião da contratação e na Nota de 

Empenho; 

7.5 Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua 

reapresentação e novo “atesto”; 

7.6 O fornecedor indicará na Nota Fiscal/Fatura o nome do banco e o número da agência e da conta-corrente 

para efetivação do pagamento; 

7.7 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o 

pagamento será sustado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, 

neste caso, quaisquer ônus para a LOCATÁRIA; 
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7.8 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe 

for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços; 

7.9 A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura correspondente a 

ocorrência; 

7.10 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela LOCATÁRIA, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da 

seguinte fórmula:  

 

 
 

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga; e  

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6%  

 

7.11 Conforme Decreto Estadual nº 1.278/11, no momento da liquidação da despesa, o fornecedor deverá 

comprovar perante a LOCATÁRIA, por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas 

obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, bem como a inexistência de débitos inscritos em dívida 

ativa pela Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado do Amapá (PGE/AP); 

7.12 A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em 

apresentá-los poderá ser causa de rescisão do contrato; 

7.13 Para fins de pagamento, deve-se obedecer o estipulado no Decreto nº 1.278/2011 em seu art. 7º, inciso I, 

alínea "c", que faz exigências de regularização à Procuradoria-Geral do Estado do Amapá – Dívida Ativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA 
 

11.1 São obrigações da LOCADORA: 

11.1.1 Entregar o imóvel alugado à LOCATÁRIA, em estado de servir ao uso a que se destina, no 

prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura deste instrumento, sob pena de rescisão unilateral por parte 

da LOCATÁRIA, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive ressarcimento ao erário das 

despesas referentes ao objeto ajustado, devendo estar de acordo com as especificações constantes no 

laudo/termo de vistoria/avaliação e memorial descritivo do imóvel, que fazem parte integrante deste 

contrato; 

11.1.2 Pagar os impostos incidentes ou que venham a incidir sobre o imóvel, notadamente o IPTU; 

11.1.3 Responder pelos vícios estruturais, ocultos ou defeitos anteriores e não anteriores à locação, 

desde que não provocadas pela LOCATÁRIA; 

11.1.4 Incorrer nas despesas relacionadas com: 

a) Obras ou serviços exigidos pela segurança da construção ou pela correção de falhas 

ocorridas na edificação do imóvel; 

b) Desgastes ou deteriorações anteriores, total ou parcialmente, à presente locação. 

11.1.5 Indicar um preposto para representá-la na execução do contrato, em conformidade com o art. 68 

da Lei nº 8.666/93; 

11.1.6 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de dispensa de licitação, 

especialmente as pertinentes à comprovação da regularidade fiscal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA 
 

12.1 São obrigações da LOCATÁRIA: 

12.1.1 Pagar as despesas relativas ao fornecimento de água, energia elétrica, taxa de lixo, iluminação 

pública e as relativas à coleta de esgoto sanitário; 

12.1.2 Conservar o imóvel locado e a realizar nele, por sua conta, obras de reparação dos estragos a 

que der causa, desde que não provenientes de seu uso normal; 

12.1.3 Restituir o imóvel, quando finda a locação, no estado em que recebeu, conforme laudo de 

vistoria/avaliação realizado no início da locação, salvo deteriorações de seu uso normal; 

12.1.4 Entregar imediatamente à LOCADORA documentos de cobrança de impostos ou outros 

tributos, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida à 

LOCATÁRIA; 

12.1.5 Permitir a vistoria das dependências internas e externas do imóvel pela LOCADORA ou por 

seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, ressalvadas aquelas consideradas de 

acesso restrito pela Administração da LOCATÁRIA; 

12.1.6 Exercer o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, designando formalmente 

um representante, o qual deverá proceder aos registros de todas as ocorrências referentes ao 

descumprimento deste contrato e solicitar à LOCADORA as providências necessárias a regularização 

das faltas ou defeitos observados. 

12.2 A LOCATÁRIA poderá exercer o direito de retenção do imóvel locado até que seja devidamente 

indenizado pela execução nele:  

a) de benfeitorias necessárias, quando a LOCADORA, previamente notificada, houver se recusado a 

realizá-las; 

b) de benfeitorias úteis que, por não poderem ser levantadas, a ele se incorporam. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

13.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado pela 

LOCATÁRIA, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar os documentos da despesa, 

quando comprovada a fiel e correta execução dos mesmos para fins de pagamento; 

13.2 A LOCATÁRIA comunicará à LOCADORA, por escrito, as deficiências porventura verificadas durante a 

execução do contrato, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

13.3 A presença da fiscalização da LOCATÁRIA não elide nem diminui a responsabilidade da LOCADORA; 

13.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante designado pela 

LOCATÁRIA deverão ser solicitadas a seu superior hierárquico, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREPOSTO 
 

14.1 Conforme versa o artigo 68 da Lei nº 8.666/1993, a LOCADORA deverá nomear e comunicar 

formalmente ao fiscal do contrato o seu Preposto, um profissional aceito pela LOCATÁRIA que será 

responsável pelo bom andamento dos serviços, possibilitando o imediato atendimento das solicitações 

efetuadas, servindo de ponte de comunicação entre a LOCADORA e a LOCATÁRIA; 

14.2 A nomeação do Preposto deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura deste contrato; 

14.3 O Preposto será instruído pela LOCADORA quanto à necessidade de acatar as orientações do fiscal do 

contrato, assim como tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

15.1 As sanções relativas ao Contrato, sem prejuízo daquelas previstas em lei ou regulamento, estão 

especificadas abaixo: 
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15.1.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a LOCADORA estará sujeita às 

seguintes penalidades (art. 87 da Lei nº 8.666/93): 

I) Advertência; 

II) Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por meio de 

documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela LOCATÁRIA, no prazo de 

10 (dez) dias contados a partir do recebimento da notificação; 

a) 0,5 % ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na prestação do serviço, limitada a 

incidência de 15 (quinze) dias. Após o 15º (décimo quinto) dia e a critério da Administração, 

no caso de execução 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 do contrato; 

b) 20% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 30% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 

III) Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, no caso de falha 

ou fraude na execução do contrato ou cometimento de fraude fiscal; 

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

15.2 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

15.3 Se o valor da multa não for pago ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a 

LOCADORA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da LOCADORA, o valor devido 

será cobrado administrativa e judicialmente; 

15.4 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência 

administrativa, mediante ato da LOCATÁRIA devidamente justificado; 

15.5 As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 
 

16.1 O presente contrato poderá ser rescindido por ato escrito e unilateral da Administração, nos casos 

enumerados no Artigo 78, incisos I a XVIII; amigavelmente, por acordo entre as partes, por decisão judicial, 

conforme o disposto no Artigo 79, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e nos demais casos constantes dos incisos XIII 

a XVI, do Artigo 78, da mesma Lei; 

16.2 A rescisão unilateral promovida pela Administração poderá acarretar as consequências previstas no art. 

80 da Lei nº 8.666/93; 

16.3 Aplicam-se, ainda, as hipóteses do art. 9º da Lei nº 8.245/91; 

16.4 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; 

16.5 O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue diretamente ao 

LOCADOR ou por via postal, com aviso de recebimento; 

16.6 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.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 
 

17.1 Conforme determina a Lei nº 8.666/93, o extrato deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial 

do Estado até o 5º (quinto) dia útil do mês do mês subsequente ao de sua assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 

18.1 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Macapá – AP para dirimir quaisquer 

litígios oriundos deste instrumento contratual, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 

que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos pela 

LOCATÁRIA, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.245, de 1991, e na Lei nº 8.666, de 1993, 

subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais que fazem parte 

integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições. 

 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para todos os fins de direito. 

 

Macapá, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. KÁTIA PAULINO DOS SANTOS 

Universidade do Estado do Amapá – UEAP 

LOCATÁRIA 

_____________________________________ 

XXXXXXXXXX 

CNPJ nº XXXXXX 

LOCADORA 

 

 

Testemunhas: 

 

1: ___________________________________ 

CPF: 

2: ___________________________________ 

CPF: 

 

 

 

 


