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Cl{PJ n' 01.812 832/0001-21

CoNTRÁTO N" 09ít2022
PROCESSO No 12712022

CONTRATO DE LOCAçÃO DE
IMÓVEL PARA FINS NÃO
RESIDENCIAIS QUE ENTRÊ SI
FAZE , DE UÍÚ LADO, O MUNICIPIO
DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ,
ATRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL, E DO OUTRO LADO,
MAR|A DE FATIMA DA CONCÉ|ÇÃO
SILVA, NA FORi'A ABAIXO.

Pelo oresente instrumento DarticulaÍ de aditâmento ao contrato de locaÉo que ,azem

"nii"'ii 
a" um Éao municipro DE aLTo ALEGRE Do PINDARÉ/ A, áÍavés da

SUA SECRETARIA MUT{ICIPAL DE ÂSSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E

CIDADANIA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- P TAAP/IÚA, SEdiAdA NA AV. JOáO

Xxlll. S/N - Centro, Alto Alegre do Pindare/MA, CNPJ N' 01.612 8320001-21'
doravante designada LCTCATÁhIA, neste ato representado respectivamente pela

Secretária Munúpal de Assistência Social, Írabalho e Cidadania a Sra. ELZA MARIA

SANTOS DO NÁSCIME TO, brasileira, casada, porladora da Cédula de ldentidade

RG n' 77592797-0. e inscrita no CPF sob o n' 844.413.803.-72' Íesidente nesta

Cidade, e lrARlA DE FATI A DA CONCEIÇÃO SlLvA, inscÍito no Cadastro Nâcional

de Pessoa Fisica no. 625.756.943-53 ê RG no. 000079023597-8, neste ato

dãnominada LOCADOR, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO

DE |MÓVEL PARAFINS RESIDENCIAIS, localizado - Avenida c-âraiás sino' Bairro -
óã"rr., lú Abgre do Pindare/MA, visnr'roo a coNCESSÃo 

'DE 
BENEFiclo

§ôcrnr- oe ALÚGUEL SOCIAL, em beneficio de LUcltlAR AQUINO FEITOSA,

inscrita no Cadastro Nacionalde Pessoa Físicâ n" 6í0.368.323-84 e Portadora do RG

n". 041224052010-0, em íace de decoÍrência de desa§re ou calamidade pública'

tendo em vista o Processo Administraüvo n'. í2712022, Dispen§a de. Licitaçáo'

ratificada pelo orããiããõi-ae o.spesa, submetendo as partes às disposiçóes

constantes'no art. 24, inciso X e 26 da Lei no 8.666/93, e suas alteraçóes' Lei

Municroal de Alto Alegre do Pindaré - MA no 019/20 e art' '10 § 20. lV, do Decreto

úuni",'pàf o" Alto Alelre do Pindaré - MA n'021/20 sob as cláusulas e condiÉes

seguintes:

CLAUSULA PRIIUEIRA. DO OBJETO

í,í Contráaçao reÍerente Locaçáo Social de imóvel de propriedade de Maria de
pãtlma Oa C'onceiçao Silva, em carâer de beneficio social, destinado a Lucimar

Aquino Feitosa.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIÂ

2.1 O prazo de vigência do presente contrato de locâçao é de 06 (seis) meses, a
conlar da assinatura do contráo, mediante a devida comprovaÉo da ocorrência do
fato gerador do direito ao beneíicio, podendo ser proÍogado por igual periodo, ou,
enquanto perdurar a situaÉo de risco ou vulnerabilidade social do beneficiário,
condicionada a pÍorrogaçáo do benefícjo à emissáo de parecerlécnico, nos lermos do
que estabelece a Lei Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA n.0'19/20 e art. 10 § 20,
inciso lV, do DecÍeto Municipal de Atto Alegre do Pindaré - MA no 021/20, observadas,
êm tudo, as disposiçóes dos artigos 24, inciso X e 57 da Lei 8.666/93.

2.2 - Pêmanecendo o Locáário no imóvel após a data fixada como leÍmo da vigéncia
do Contrato, presumir-se.á proÍogada a locaÉo por tempo indelerminâdo, nas
condiçóes ajustadas - conÍormê disciplina o art. 56 da Lei 8.245, de '18/10/'1991 -
considerar-scáo, entretanto, devjdos os alugueres até a dáa da entrega do imóvelou
da noiiíicaÉo do LOCADOR para o recebimento, independentemente da existência de
outras pendências, desde que esteja efelivamente desocupado o imóvel.

2.3 . Qualquer tolerância do LOCADOR, de seu procurador ou preposto, náo se
entenderá como renovaçáo ou modificaçáo de qualquer clausula deste contrato.

CLÂUSULA TERCEIRA . DO VALOR E DA COBRANÇA DE ALUGUEL

3.1 - O valor global do presênte Contrato é de R$ í.800,00 (mil ê oitocentos r6ais), a
ser pago em 06 (sêis) parcelas mensais de R$ 300,00 (tÍêzontos Íeais), cujo
pagamento o LOCATÁR|O se compromete a iazet até o dájmo dia do mês
subsequente ao mês vencido-

3.2 - O aluguel será cobrado pelo LOCADOR, mediante a apresentaçáo da respecliva
tatura ou recibo, elaborados com obseNância da Legislaçâo em vigor, e pago até o 60
(seÍo) dia úlil do mês subsequente ao vencido, cÍeditado em conta do LOCADOR,
qualseja: BRADESCO Âc: 175í-5 C/C:00065t2.9.

3.3- Quando da oconência de eveÍÍuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamenle pela AdministraÉo, o valoÍ devido deverá ser acrescido de
compensaçáo financeira, cuja apuÍaçáo se fará desde a data de seu vencimento áé a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seÉo calculados à taxa de O,S%
(meio por cênto) ao mês, ou 60/" (seis por cento) ao ano, mediante aplic€çáo das
seguintes fórmulas:

| = (T)U100/365)

EM = lx N x VP, onde:
I = índicÉ de compênsaÇáo flnânceira:

tF",t'-*

lr.o."r,-
LBr:-.

Página 2 de7



@1
'' :::' -'-' -

l-[*; ---xr--
1p,""",r;É
-srar=$)

l..l.iturr iluni.ip.l d. Âllo 
^l.tt. 

do Pihd.ta - il^

^v. 
Jolo IXlll, slN . c.nrro, CEP n'46 3t8'000,

CIIPJ n' 0 1 . 6 1 2 . 8 3 2 / 0 0 0 1 ' 2 1

TX = Percentual da taxa dejuÍos de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entÍe a data prevista para o pagamenlo e a do efelivo pagamento;

VP = Valor das parcalas em atraso.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAÍÚENTO

4.1 - O presente Contrato poderá, por acordo entre as partes' ser reajustâdo

anualmenle, na íoÍma do art. 28 da Lei no 9.069/95, ficando pactuado que as parles

utilizaÉo, para tal fim. o valor encontrado pela variaçáo nominaldo indice de variação

do IGPúÊGV, aplicando.se, no que couber' o Principio da Livre negooaÉo
obedecidos os limites legais e em conformidade com a Lei no 8245/'1991'

preseÍvando-se, sempre, o valor compatível com o de mercado, conforme exige o

inciso X do art. 24 da Lei 8.666/93

CLAUSULA QUI TA . OO GESTOR DO CONTRATO

5.í . A Secretaria Municipal que motivou o presente contrato designaÉ 
-o 

geslor do

á"rr"t", qré será o responúvel pelo acompanhamento/supeÍvisáo do Íiel

*rpriÃ""ô do objeto coniratual, e adotará todas as providênciâs cabíveis e

n"d"iàri"" para á manulençáo da ÍegulaÍizaçáo na prestaÉo dos serviços

cÍedenciados.

5,1.í - O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todâs as ocorrências

i"à"ion"à"" com a execuÉo do contrato' de{erminando o que for necêssáÍio à

regularizaÉo das faltas ou defeitos observados.

5,í.2 - As decisôes e providências que ultrapassarem a @mpetência do repÍesentante

ãeverao ser ioricnaoa! a sêus superiores em têmpo hábil para a adoÉo das medidas

convenientes.

5.í.3 - Além das áividades neste contráo. no edital que originou esse contrato bem

como êm seus anexos. sáo alribuiÉes do Gestor do Contrato:

a) lnspecionar siíematicamente o objeto do contrato *rn- " I:l3lq?9-:,-g'' examinar ou veriÍicar se sua execuÉo obedece âs especificâçóes têcnlcas

de materiâis e/ou serviços, ao projeto, aos pÍazos eslabelecjdos e demals

obrigaçôes do contrato;

bl Oroanizar de forma sistemática todas as informâg6es pertinentes 
-aos-' #;;; ãr" 

"nuotr", 
a obra: píojetos licitaçâo' contralo medlÇóês'

cronogramai ÍÍsicoÍinanceiros previstos -e- Íealizados' , adÍlvos

reaiuiíamentos, realinhamentos. pagamentos, Projeto como construido (As
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Built), termos de recêbimento provisório e deÍinitivo e devoluÉo de
cauçóes, etc.

c) Disponibilizar, mensalmenle, relalórios constando inÍormaÉes geÍenciais
em câso de obra:

d) AÍerir as mediçóes dos serviÇos executados que deveráo §er
acompanhadas por registro fotográÍico e pelas respeclivas memórias de
cálculo;

e) Solicitar, formalmente, a contÍatada, nos eventuais aditivos e paralisaçóes,
justiÍicativa técnica respec,tiva e com base na mesma, formar iuizo de valor
desses eventos e encaminhar a documentaçâ) necesúria para iníâncias
superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

0 Comunicar a instancias superiores qualquer inÍraÉo cometida pela

contratada, mediante parecer técnico Íundamenlado, nos têrmos da Lei de
Licitaçôes, a Íim de que âs medidas legais cabiveis possam seÍ aplicadas.

g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos di§postos no

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumento, c.onsiderando que a execuçáo de cada seNiço/etapa será
aÍerido, em câda mediÉo, consoante CRONOGMMA
FISICOFINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferiÉo dos prazos

se dará medianle a comparaÉo entre o valor total da etapa prevista no

cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise
(caso exista).

5.3 - O acompanhamenlo, o controle, a fiscalizaçáo e avaliaçáo de que tráa este item

nâo excluem a responsabilidade da Contratada e nem @nÍere à Conlrelânte
responsabilidade solidáÍia, indusive peÍante terceiros, por quaisquer irregulâÍidades
ou danos na execuçáo dos seÍviços contratados.

5.4 - A CONTRATANTE
serviços ora contratados,
que o originou.

se reseNa o diÍeÍto de rejeitar, no todo ou em parle, os
prestados em desacordo com o presente Contralo e o Edital

5.5 - A Superintendência de Acompanhamento de Contratos e Convênios, vinculeda à

SecÍetaria Municipal Planeiamento, Orçamento e Gestão, será Íesponsável pelo

acompanhamento e ÍiscalizaÉo na execuçáo dos serviços contralados, auxiliândo o

gestor do contráo no fiel cumprimento do obieto deíe Edital

CLAUSULA SEXTA - OO RECEBIMENTO DO IiIÓVEL

6,í - O LOCATÁR|O reconhece receber o imóvel, objeto do presente contrato, em
perfeitas condiçôes de uso, fic€ndo à custa do LOCATARIO, os Íeparos e obÍas que
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venha a necessitar o imóvel, mantendo-se em perfeito estado de conservaÉo.
obrigando-se a rêstitui-lo nas mesmas condições que o recebeu, salvo as

deterioÍaçóes decorrentes do seu uso normal, de acordo com as determinaÉes do
art.23, inciso lll, da Lei nÔ 8.245, de 18 de outubÍo de 1991.

CLAUSULA SÉTIMA . DA RESPONSABILIDÂDE

7,1 . É de responsabilidade do LOCATÁRIO, o pagamento das despesâs relativas ao

consumo de luz, d'água e esgoto, utilização de seNiços leleíônicos, taxa de lixo' bem

como quaisquer outÍos da mesma nalureza a§sim determinados pelo Poder Público,
que vieÍem â incidiÍ sobre o imóvel, reÍerentes à úilizaÉo do mesmo.

7.2 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, o pagamento das

despesas relativas aos tributos e emolumento§ que náo se enquadÍem no que dispóe

a iláusula anterior, e que incidirem ou vieÍem a incidir sobre o imóvel objeto do
presenle contralo dê locaÉo.

7.3-É iambém de responsabilidade do LOCATÁRIO o encargo de reÍormar o imóvel

em caso de danos ao mesmo quando de sua entrega ao LOCADOR.

CLAUSULA OITAVA . DA FACHADA PRINCIPAL

8.í- A fachada principal do imóvel, objeto do pÍesente conlrato de locaÉo. náo poderá

ser modificada, podendo, entretanlo, o LOCATARIO, promover as adaptaÇóes na sua

parte intema, que julgaÍ necessária, desde que eslas náo compíom€lam a estrutuÍa e

i"gur"nç. ao imóvét, com prévia anuência' por escrito, do LOCADOR ou seu

representante legâ|, para esse Íim constituido.

CLÂUSULA NONA . DAS BENFÊITORTAS E DA CONSÊRVAçÃO

9.í - O LOCATÁRIO podeÉ executar todas as obras, modiílcâçóes ou benÍeitorias

sem prévia autorizâÉo ou conhecimento do LOCADOR, sempre que a utilizaçá) do

imóvel estiver compiometida ou na iminência de qualquer dano que comprometa a

continuaçáo do presente conÚato de locação. As benÍeúorias necessánas que forem

ãiààutãal" n".ü" tituaçóes seÍão posteriormente indenizâdas pelo LocADOR'

9.2 . As beníeitorias úleis, desde que aúorizadas, seráo indenizáveis e permitem o

exercício do direito de retençáo.

9,3- As bênfeitorias votuptuáÍias seÉo indenizáveis, caso haja prévia concordância do

iõcÀoón caso náo haja concordância na indenizaçáo, podeÍáo ser levantadas pelo

r-óóa-flnrO, finda a locação, desde que sua retiÍada náo aÍete a estrutura e a

substância do imóvel.

l,&*
,. ,,., :
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9.4 - Caso as modificaçóes ou adaptaçôes feitas pelo LOCATARIO venham causar
algum dano ao rmóvel, durante o periodo de locaÉo, êsse dano deve ser sanado às

expensas do LOCATARIO.

CLAUSULA DÉCIMÀ. DA DOTAçÃO ORÇAUENTÁRh

lO.1 - As despesas com o pagamento do aluguel mensal e demais encargos correÍáo

â conta da seguinte dotaçâ) orçamentária.

02 PODER EXECUTIVO O9,OO SÊCRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL

TRABALHO E CIDADANIA 08 ASSISTENCIA SOCIAL 122 ADMINSTRAÇAO GERAL

0106 DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL 2O54,OOOO MANUT' E FUNC.

DA SECRETARIA 3,3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS PESSOA

FiSICA

CLAUSULA OECIT]IA PRIi,IEIRA - DA VISTORIA DO IiIÓVEL

íí,í - AO LOCADOR é reservado o direito de vistoÍiar o imóvel objeto do pÍesente

contrato de locâçáo quando achar conveniente, desde quê faÇa em horário compãlivel

com o functonamento do órgáo oc{ipante, podendo trazêlo, no todg ou em parte'

Íessalvadas as dependênciasque as circuníancias no momenlo as tornem privativas'

ou as que pela natuÍeza das atividades nelas desenvolvidas' recomendam acesso

reservado a determinados servidores.

'11.2 - Para Íiel disposto no cáput desta cláusula, o titulaÍ do órgáo ocupante do imóvel

obrêio do oÍesênte instÍumento ou quem Íor por este dê§ignado' acompanhará o

iõóÀoôa'ó, luem íor por este designado, acompanhará o LOCADOR ou quem Íor

poÍ este designado no exeÍcicio desse diÍeito.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

í2.1 - Durante o prazo estipulado para a duraçáo do contralo,

LOCADOR reaver o imóvel alugado (art. 40 da Lei n'' 8 245191)'

12.2 - Ao LOCATÁR|O reserva-se o direito de, no interesse do serviço

decorrência de motivos supeÍvenientes, rescindir o presente contrato'

ônus, môdianle aviso pévio de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA PUBLICAÇÃO

í3,í - Esle @ntrato será publicado em eíráo, no Diário OJicialdo-Município de Alto

AÊore do Pindaré, correndo as despesas por conta do LOCATARIO' no pÍazÔ dê até

20 ivinte) dias uteis após sua as§natura.

náo poderá o

público ou em
sem qualquer
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CLAUSULA OÉCIiIÂ QUARTA . DO FORO

í4.í . Fica eleito o Foro da comarca de Santa Luzia - MA, responúvel pelo Municipio
de Alto Alegre do PindaÍe, com renúncia expíessa de qualqueÍ outÍo, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justas, acertadas e contratadas, após lido e achãdo
conforme, as partes, por seus representantes legais, firmam o presente instrumenlo
em 02 (duas) vias de igualteoÍ e forma, paÍa um só eÍeito, na presença de 02 (duas)

testemunhas que tamtÉm os subscrevem.

ELZA MARIA SANTOS DO A'ÁSC'N'EA'TO
Secretáia Municipal de Ass,sÍéncia Soclai

LOCATARIA

í-

[rA. 08 de abril de 2022.

ç-,-/,lo

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Alto Alegre do Pindaré

ú;" ). Lt-.- &Jstct<
úARIA DE FATTMA DA coNcEtÇÃo slLvA

LOCADOR
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