
 

 

 

 

OFÍCIO Nº. 1.057/SMS/2021/JAC. 

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2021. 

A Excelentíssima Senhora 
ANDRÉIA WAGNER 
Prefeita Municipal de Jaciara-MT. 
 

 Excelentíssima Senhora, 

 

 Tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, a 
AUTORIZAÇÃO para abertura de processo Licitatório que tem como objeto a 
“Locação de imóvel comercial urbano, situado à Rua Potiguara, nº 878, 
Centro, Jaciara/MT, para funcionamento da Unidade de Atendimento 
Fisioterápico para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, na 
sede do Município de Jaciara/MT”. 

Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado, incessantemente, 
atender as necessidades da população jaciarense, tentando encontrar a melhor 
solução para atendimento da demanda dos serviços públicos. Destaca-se 
também, que da locação supracitada se faz necessário para melhorar o 
atendimento dos usuários da Unidade de Atendimento Fisioterápico. 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos 
seus bons ofícios no sentido de solicitar ao setor competente que abra 
processo licitatório para “Locação de imóvel comercial urbano, situado à 
Rua Potiguaras, nº 878, Centro, Jaciara/MT, o imóvel conta com área 
construída de 145,52 m² e área total de 394,60 m², possui 04 (quatro) salas 
com armários, 03 (três) banheiros, ampla sala de recepção com armário, 
cozinha com armário, área de serviço, estacionamento para 06 (seis) 
veículos, que tem como proprietária a Sra. Sandra Helena Turra 
Chavarelli, para funcionamento da Unidade de Atendimento Fisioterápico 
para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, na sede do 
Município de Jaciara/MT”. 

 
Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de 

V.Exa. e renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 
 

Atenciosamente, 
 
 

ROBSON CASANOVA 
Secretário Municipal de Saúde de Jaciara/MT 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

202110-SMS 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objeto a “Locação de imóvel comercial 
urbano, situado à Rua Potiguara, nº 878, Centro, Jaciara/MT, para 
funcionamento da Unidade de Atendimento Fisioterápico para ficar a 
disposição da Secretaria Municipal de Saúde, na sede do Município de 
Jaciara/MT”. Conforme Termo de Referência – Especificações, Quantidades e 
Orçamento básico descrito. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Em virtude do município de Jaciara-MT não possuir prédios próprios 
suficientes para atender o funcionamento de todas as atividades dos serviços 
públicos de saúde e, necessitando de imóvel para servir de UNIDADE DE 
ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE JACIARA-MT, é que 
após algumas incursões para locação de imóveis para este fim, tomou-se 
conhecimento de um imóvel capaz de atender as necessidades. Tal é o motivo 
gerador que nos impulsiona tendo como fundamento o respeitado Marçal 
Justen Filho, em que versa sobre a contratação em que depende, portanto, das 
seguintes condições:  

"a) necessidade de imóvel para desempenho das 
atividades administrativas; b) adequação de um 
determinado imóvel para satisfação do interesse público 
específico; c) Compatibilidade do preço (ou aluguel) com 
os parâmetros de mercado;" (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed., p.251). 

  
tendo como embasamento legal no art. 24, inciso X da Lei das Licitações: 
  

X - 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, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia; (Lei Federal Nº 8.666/93). 

 
É que será efetuada para um período de até 12 MESES podendo ser 
prorrogado por igual período. A ausência de licitação, no caso em questão, 
deriva da impossibilidade de o interesse público ser satisfeito através de outro 
imóvel, que não o escolhido. As características do imóvel, tais como 
localização, dimensão, destinação, entre outras, são relevantes de tal modo 
que a Administração não tem outra escolha.  
Destarte, além da adequação do imóvel eleito para a satisfação do interesse 
público específico, existe compatibilidade do valor do aluguel com os 
parâmetros do mercado, evidenciado pela necessidade, por parte da 
administração, para a locação do imóvel, para o desempenho das atividades 
necessárias para o bom andamento da administração, prevalecendo a 



 

 

 

 

supremacia e a satisfação do serviço público, onde comprova-se a 
impossibilidade de o interesse público ser satisfeito através de outro imóvel. 
Assim sendo, a dispensa da licitação amparo no artigo 24, inciso X da Lei 
n°8.666/93, justifica-se pela obediência a todos os requisitos exigidos pelos 
dispositivos mencionados. 
 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações da Locação de imóvel para funcionamento da 
Unidade de Atendimento Fisioterápico estão contidas na planilha abaixo:  
 

DESCRIÇÃO 
CÓDIGO 
TCE/MT 

VIGÊNCIA 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 

Serviço de Locação de Imóvel para 
Órgão Publico - do Tipo Casa com até 
200m2 de Área Construída, no Interior 
do Estado De Mato Grosso -  
Locação de imóvel comercial urbano, 
contando com área construída de 
145,52 m² e área total de 394,60 m², 
dentro dos padrões necessários para 
funcionamento da Unidade de 
Atendimento Fisioterápico para ficar a 
disposição da Secretaria Municipal de 
Saúde, na sede do Município de 
Jaciara/MT. 

218146-0 
(Cód.: 
1092) 

12 meses R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 

TOTAL GERAL R$ 30.000,00 

Valor total do objeto deste Termo é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS  

4.1. Prazo de pagamento: O primeiro vencimento será pago 30 dias após a 
assinatura do contrato e, as demais parcelas subsequentes, com vencimento 
para o dia 10 de cada mês. 
4.2. Da Vigência: O contrato terá vigência de 12 meses, havendo interesse da 
Administração e Locador, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, 
para os subsequentes exercícios financeiros, observado o limite estabelecido 
no inciso II, do Art. 57, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 
 

5. CESSÃO 

5.1. O LOCATÁRIO, não poderá ceder ou emprestar, no todo ou em parte o 
imóvel locado, e nem transferir a terceiros este instrumento, sem a prévia e 
expressa autorização do LOCADOR. 
6. MODIFICAÇÕES 

6.1. O LOCATÁRIO poderá fazer modificações necessárias para adequar o 
imóvel ao fim a que se destina este Contrato, desde que previamente 
autorizado por escrito pelo LOCADOR. 



 

 

 

 

§ 1º - Qualquer benfeitoria realizada pelo LOCATÁRIO e autorizada pelo 
LOCADOR ficará automaticamente, incorporada ao imóvel, sem direito a 
indenização ou retenção por parte do LOCATÀRIO.  
§ 2º - O LOCATÀRIO compromete-se, no fim da LOCAÇÃO, a entregar o 
imóvel nas mesmas condições primitivas, caso assim exija o LOCADOR. 

 
7. CONSERVAÇÕES                  

7.1. O LOCATÁRIO obriga-se a manter o imóvel durante a vigência deste 
Contrato em perfeitas condições de conservação, devendo fazer, às suas 
expensas, com material de boa qualidade e perfeita mão de obra, os consertos 
e reparos de que venha a necessitar o imóvel locado.   
 

8. VISTORIA. 

8.1. O LOCADOR poderá exercer o seu direito de vistoria ou mandar vistoriar o 
imóvel, na vigência deste Contrato, a fim de certificar-se do estipulado em suas 
cláusulas. 
 

9. DESOCUPAÇÃO 

9.1. Por ocasião da desocupação do imóvel, avisado por escrito com 
antecedência de 30 (trinta) dias, o LOCADOR mandará proceder a necessária 
vistoria, a fim de verificar se o mesmo encontra-se em condições de ser 
entregue, de acordo com o laudo de vistoria realizado quando do início da 
locação, ficando o LOCATÀRIO sujeito a reparar o imóvel ou indenizar o 
LOCADOR, pelos estragos que por ventura foram constatados, se outro não 
for o acordo. 

§ Único – Se após o término da locação, for necessário fazer a limpeza 
ou reforma do imóvel, por este não estar nas mesmas condições na qual foi 
entregue ao LOCATÁRIO, este pagará o aluguel proporcional aos dias, até a 
entrega efetiva do imóvel.               
 

10. RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO 

10.1. Sendo de interesse de ambas as partes, este Contrato poderá ser 
renovado, através de aditivo contratual. 
 

11. DIREITO DE PREFERÊNCIA 

11.1. O LOCATÁRIO será previamente consultado sobre qualquer interesse na 
aquisição do imóvel que lhe é locado e, no caso de seu desinteresse na 
compra do objeto ora locado, este poderá ser alienado a terceiro, sem nova 
audiência da sua parte, nos termos da lei, que já foram cumpridas. 
 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, obtida 
através de contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá 



 

 

 

 

cobrir as despesas relacionadas à referida locação, correrão à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
 
01.08.01.10.302.0011.2374.0000.3.3.90.36.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – PESSOA FÍSICA. 
 
13. FISCAL 
  
13.1. Durante o período de Vigência do Contrato a prestação do serviço será 
acompanhado e fiscalizado pela servidora Sra. LAURA DOS SANTOS 
BARBOSA, designada como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria 
Municipal de Saúde (Exceto Farmácia e HMJ), conforme Portaria nº 062/2021, 
de 14/01/2021 aos quais competirá dirimir quaisquer dúvidas que surgirem 
durante a vigência da locação, que de tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 

14. RECISÃO CONTRATUAL E PENALIDADES 

14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido em conformidade com os 
Artigos 78, 79, 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
Parágrafo Único - O não cumprimento de quaisquer das disposições deste 
Contrato, implicará na sua rescisão ou na sustação do pagamento dos 
aluguéis, a critério da Prefeitura Municipal de Jaciara, independentemente de 
qualquer procedimento Judicial, sujeitando-se, ainda, a LOCADORA às 
penalidades previstas no artigo 86 e seguintes da Lei nº. 8.666/93. 
 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A responsabilidade do LOCATÁRIO perante o objeto deste Contrato 
estende-se na totalidade territorial do imóvel, isto é, zelar e prevenir contra 
qualquer ameaça de invasão, devendo comunicar de imediato à LOCADORA, 
sobre qualquer ameaça desse gênero. 
 

  

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

ROBSON CASANOVA 
Secretário Municipal de Saúde de Jaciara/MT 

 


