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CONTRATO DE LOCAçÂO DE
IMÔVEL PARA FINS NAO
RESIOENCIAIS QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO, O MUtllClPlO
DE ALTO ALEGRE DO PINDARE,
ATRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL, E DO OUTRO LADO,
EDIVALDO FÊRREIRA NÂSCIMENTO,
NA FORÍIIÂ ABAIXO.

Pelo oÍesenle lnstrumento pãrticulaÍ de adrtamento ao conlrato de locaÉo que íazem

enúe'si, de um lado ÍtluNiclPlo DE ALTO ALEGRE DO PINDARÊ/MA, atÍâvés da

SUA SÉCRETARIA flIUNICIPAL DE ASSI TÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E

ôIOIOIHIA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PÍÍIAAP/ IA, SEdiAdA NA AV. JOáO

xxlll. S/N - Cenko, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ No 01 612 83210001-21,

dôravante designada LOCATÁ-RIA, neste áo .epreseniado re§pectivamente pela

Secretária lrunúipal de Assi§tência Social, IÍabalho e Cidadania, a SÍa ELZÂ MARIA

SANTOS DO NÀSCI ENTO, brasileira, casada, poÍtadora da Cédula de ldentidade

RG no 77592797-0, e inscrita no CPF sob o n" 844.413'803'-72. residen{e nesta

Cà"â", 
" 

Êorvlr-óo FERREIRA NASCIMENTo, inscrito no cadastro Nacional de

Éessoa fisica n'. 040.950.393-29 e RG n'. 017799762001-5, neste áo denominada

LóôÃóon, nesorvEM celebrar o presente coNTRATo DE LocAÇÃo DE lMÓvEL

ÉÃurtuS neStoeruClAlS, localizado - Rua Sáo Sebastião s/no BaiÍo - Centro, Aho

AIêôíE dO PiNdATé/I\,íA, VISANDO A CONCESSÁO DE BENEFíCIO SOCIAL DE

ÀrüCUel SOClnr. em beneficio de MARIA SILVA DE SOUSA' inscíta no Cadastro

Nacional de Pessoa Fisica n'.020.180.973-77 e Portadora do RG no' 033469682007-

Z, àm íace de decorÍência de desastre ou calamidade pública, tendo -em 
visia o

iio-cãsso 
- 
làministrativo n". tzyzOzz, Dispen§a de 

-LicitaÉo, 
ratiÍicada pelo

i@des ás d'sposiçÕes constantes no art' 24.

iÀciso X e 26 da Lêi n' 8.666/93, e suas alteÍaçôes, Lei luunrcipal de Alto AlegÍe do

ài"ããá -- ún ni õlslzo 
" 

art. 10 § 20, lv, do DecÍeto Municipal de Alto Alegre do

Pindare - MA n'021l20 sob as cláu§ulas e condiçóes seguintesi

CLAUSULA PRIiIÉIRA - DO OBJETO

LocaÉo Social de imóvel de propriedade de Edivaldo

carátei de beneÍício social, destinado a Maria Silva de
í.í ContrataÉo reÍerente
Ferreira Nascimento, em
Sousa.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VrcÊNCIA

2.1 O pÍazo de vigência do presente contrato de locaçáo é de 06 (seis) meses' a

contar da assinatu;a do contÍato, mediante a devida comprovaçáo da ocorrência do

Íato geradoÍ do direito ao beneficio, podendo §er prorrogado por igual período, ou,

ênou;nb oerdurar a situaÇáo de rlsco ou vulnerabilidade social do beneÍiciário,

condicionada a prorrogaÉo do beneficio à emissáo de parecer técnico, nos termos do

que estabelece a Lei úu;icapal de Àlto Alegre do PindaÉ - MÂ n'-01-9/2-0-e art l0 § 2Ô'

inciso lV, do Decreto Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA n' 021/20, observadas'

em tudo, as disposiçóes dos artigos 24, inciso X ê 57 da Lei 8.666/93.

2.2 - Pemanecendo o Locáário no imóvel após a data fxada como têrmo da vigência

do Contrato, pÍesumir-seá prorrogada a locaÉo por tempo inde'terminado, nas

conaiçôes ajuàaaas - crnforme diacjphna o an. 56 da Lei 8'245, de '!a/10/1991 -

ániiá"raoáao, 
"ntretanto, 

devidos os alugueres até a data da entrega do imóvelou

oã notúcaçao Oo'LOCADOR para o recebimênto, independentemente da existência de

outÍas pendências, desde que esteja eÍetivamente desocupado o imóvel

2.3 . Oualquêr toleráncia do LOCADOR, de seu procurador ou preposto, náo se

enlenderá como renovaçáo ou modificaÉo de qualquer clausula deste contráo'

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA COBRANçA DE ALUGUEL

3.1 - O valor global do presente Contrato é de R$ í'200,00 (mil ê duzentos r€aÉ)' a

"àr 
rroo 

"tn- 
Oe (sêii) parcelas msnsais de R$ 200,00 (duzentos reais)' cujo

üJ#il o r-OcÀrÁnio se compromete a tazet até o décimo dia do mês

subsequente ao més vencidg

3.2 - O aluguel será cobrado pelo LOCADOR, mediante a apresentaÉo da respecliva

t"trr" o, ráiuo, elaborados com observância da Legislaçáo em vigor' e pag-o âté o 60

r"àxàr oi" útil do mês sub§equente ao vencido, creditado em conta do LOCADOR'

àualseja: cAlxa EcoNo lcÀ AG:0768 0í3 c,P:0007447í'7'

3.3- Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamenlo pÍovoc€dos

ãrãu"iuãr"nt" pela AdministÍaÉo, o valor devido deverá ser acrescido de

árpãniàçao n"àn."iÍa, cuia âpu;açáo se Íará desde a data de seu vencimênto aié a

data do efetivo pagamento, em que os juros de moía seráo calculados à taxa de 0'5%

iÃài" p"t 
"""tál 

ã" mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicaÉo das

seguintes Íórmulasl

| = (DU100/365)

EM=lxNxVP,onde:
| = lndice de compensaÉo Ínanceira:
TX = PeÍcentual da taxa de juros dê mora anual;

Página 2 de 7

*



(,&
" -i:" . **-

P,.l.iturr uiioir.l d. Allo Â1.r..
Av, Joao XXlll, S/n ' c.nlÍo, CEP

CNPJ n . 0 1 . a 1 2 . I 3 2 / O 0 O

a) lnspecionar siíematicamente o obiêto do contralo, com a ílnalidade de
examinar ou verifrcar se suâ execuÉo obedece às especificaçóes técnicas
de mateÍiais e/ou serviços, ao projáo, aos prazos estabelecidos e demais
obrigaçôes do c.onkato:

b) Organizar de forma sistemáica todas as informag6es pertinentes aos
processos que envolvem a obra: projeios, IicitaÉo, conirato, mediçóes,
cronogramas fisico-íinanceiÍos previstos e realizados, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como construído (As

Buih), termos de recebimenlo provisóÍio e deflnitivo e devoluçáo de

cáuçóes, etc.

i'16.3!8.000.
1.71

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data previsla para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor das parcelas em atraso.

CLAUSULA QUARTA - DO RÊAJUSTATf,ENTO

4.{ - O presente Contrato poderá, por acordo entre as partes, ser reajustado
anualmente, na fo.ma do art. 28 da Lei nô 9.069/95, ficando pactuado que as partes
utilizarâo, parâ tal flm, o valor encontÍado pela variaçáo nominal do índice de vaÍiaçáo
do IGPM/FGV, aplacando-se, no que couber, o Principio da Livre negociaÉo,
obedêcidos os limites legais e em conÍormidade com a Lea n' 8.2451199'1,
preservando-se, sempre, o valor compáivel com o de mercâdo, confoÍme exige o
inciso X do art.24 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO GESTOR DO CONTRATO

5.í - A Sêcretaria Municipal que motivgu o presente contrato, designará o gestor do
contráo, que será o responsável pelo acompanhamenio/supervisáo do fiel
cumpÍimento do objeto conlratual, e adolará todas as providências cabiveis e
necessáÍias para a manutenÉo da regulaÍzaÉo na prestaçáo dos serviços
credenciados.

5.í.í - O Gestor do Contrato anotará em registro própíio todas as oconências
relacionadas com a execuÉo do contrato, deteÍminando o que for necessáIio à

regularizaÉo das faltas ou deÍeitos observados.

5.í.2 . As decisóes e providências que ultrapassarem a compelência do represenlante
deveÍáo ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das m€didas
convenientes.

5.í.3 - Além das atividades neste conlráo, no edital que originou e§se contrato, bem
como em seus anexos, sáo atribuiÉes do Gestor do Contrato:
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c) DisponibilizaÍ, mensalmente, relatórios constando inÍormaçóes gerenciais

em caso de obra;

d) AÍerir as mediçóes dos serviços execdados que deverão ser
acompanhadas poÍ registro fotográico e pelas respeç1ivas memórias de
cálculol

e) SolicitaÍ, formalmente, a conlÍáada, nos evenluais aditivos e paralisaçóes.
justificativa técnica respec{iva e com base na mesma, formaÍ juizo dê valor

ãesses eventos e encaminhar a documentaÉo necessária para instâncias
superiores providenciarem as medidas cabiveis ao§ mesmos:

0 Comunicar a instancias superiores qualquer infração cometida pela

contratada, mediante pareceÍ lécnico tundamentado, nos termos da Lei de

Licitaçóes, a Íim de que as medidas legais cabiveis possam ser âplicadas'

g) Exigir da CONTMTADA o cumprimento dos prazos dispostos no-. CnÓuOcnnlin FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este

insirumento. considerando que a execução de cãda serviço/etapa será

aÍerido. em câda mediÉo, consoanle CRONOGRÂMA

FISICOFINANCEIRO, previamênte apÍovado e que a afêrição dos prazos

se daÍá mediante a comparaçáo entÍe o valoÍ total da etapa prevista no

cronograma físico-Íinancei.o e o eÍetivamente Íealizado, no mês em análise
(caso exista).

5.3 - O acompanhamento, o controle, a flscalizaçáo e avaliaçáo de que trata este item

náo excluem a responsâbilidade da Contratada e nem confere à ContÍatante

reiponsaOilidaae soliàária, inclusive perante tercairos, por quaisqueÍ iÍÍegulaÍidâdes

ou danos na execuçáo dos serviços contratados.

5.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em paÍte' os

ierviços ora contratados, prestados em desacoído com o pÍesente Contíato e o Edital

que o oaiginou.

5.5 - A SupeÍintendência de Acompanhamento de Contratos e Convênios vinculada à

áu"-t"rij Municipal Planejamenio, orçamento e Gestáo, seÍá responsável pelo

ãã"r-i""n"a"rr" 
" 

fiscalizáÉo na exeóuçáo dos serviços contratados, auxiliando o

gestoi do contrato no fiel cumprimento do objeto deste Edital'

CLAUSULA SEXTA - DO RÊCEBIIIENTO DO IÍÚÓVEL

6,í - O LOCATÁRIO reconhece receber o rmóvel, objelo do presente contrato em

ãereitas óndicóes de uso, Íicando à cuía do LOCATARIO. os repaÍos e obras que

íã"trÀ-á 
-n*Àit", o imóvel, manlendo-se em peífeito estado de conseÍvaçáo'

àúrigãnão-"" a restitui-lo nas mêsmas condiçôes que o recebeu' sâlvo as
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delerioÍaçóes decorÍentes do seu uso normal, de acordo com as determinâçóes do
aí.23, inciso lll, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991.

CLAUSULA SÉTIÍ A - OA RESPONSABILIDADE

7,1 - É de Íesponsabilidade do LOCATÁRIO, o pagamento das despêsas relativas ao
consumo de luz. d'água e esgoto, utilizaçáo de serviços telefônicos, taxa de lixo, bem
como quaisquer outros da mesma natureza assim delerminados pelo Poder Público,
que vierem a incidir sobre o imóvel, referentes à utilizaçáo do mesmo.

7.2 - É de intêira e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, o pâgamênto das
despesas .elativas as tributos e emolumenlos que náo se enquadrem no que dispóe
a Cláusula anterior, e que incidirem ou vierem a incidiÍ sobre o imóvel objeto do
presente conlrato de locaçáo.

7.3.É também de responsabilidade do LOCATÁR|O o encargo de reformar o imóvet
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 contrÉ o de locação, náo poderá
sêr modificada, podendo, entretanto, o LOCATARIO, promover as adaptaçóes na sua
parte inlerna, que julgar necessária, desde que estas náo comprometam a est(íura e
segurança do imóvel, com prévia anuência, por escrito, do LOCADOR ou seu
representante legal, para esse Ím constituido.

CLAUSULA NONA - DAS BENFEITORTAS E DA CONSÉRVAçÃO

9.í - O LOCATÁR|O poderá executar todas as obras. modiícaçôês ou benÍeitoÍias
sem prévia autoizaçáo ou conhecimento do LOCADOR, sempre que a utilizaÉo do
imóvel estiver comprometida ou na iminência de qualquer dano que comprometa a
continuaÉo do presente contrato de locaçáo. As benÍeitoÍias necêsúrias que forem
execuladas nessas situações seráo posteriormente indenizadas pelo LOCADOR.

9.2 - As benteitorias úleis, desde que autorzadas, seráo indenizáveis e permitem o
exeÍcicio do dheito de retenÉo.

9.3- As benfeitorias volupluárias seÍáo indenizáveis, caso haja prévia concordância do
LOCADOR. Caso náo haja concordância na indenizaÉo, poderáo ser levantadas pelo
LOCATARIO, Íinda a locaÉo, desde que sua retirada náo afete a estrutura e a
substãncia do imóvel.
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9.4 - Caso as modiíicaçóes ou adaptaçóes Íeitas pelo LOCATARIO venham causaÍ
algum dano ao imóvel, durante o periodo de locaçáo, essê dano deve ser sanâdo às
expensas do LOCATARIO.

CLAUSULÂ DÉCI A. DA DOTAçÃO ORçA ENTÁRIA

í0.í . As despesas com o pagamenlo do aluguel mensal e demais encargos correrâo
à conta da seguinte dotaÉo orÇamentária:

02 PODER EXECUTIVO 09,OO SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL
TRABALHO E CIOADANIA 08 ASSISTENCIA SOCIAL 122 ADMINSTMÇÃO GERAL
0106 DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL 2O54,OOOO MANUT. E FUNC,
DA SECRETARTA 3.3.90.36.00 oUTRos sERVIÇos DE TERCEIROS PESSOA
FíSICA

CLAUSULA DECIiIA PRIÍÚEIRA - DA VISTORIA OO MÓVEL

í1.'l - AO LOCADOR é reservado o direito de viíoÍiar o imóvel ob.leto do presênte

contralo de locaÉo quando achar conveniente, desde que Íaça em hoÉíio compativel
com o funcionamento do órgáo ocupar(e, podendo trazêlo, no todo ou êm parte,

ressalvadas as dependências quê as circunsianclas no momento as tomem privativas.

ou as que pelâ natuÍeza dâs atividades nelas desenvolvidas, recomendam acesso

reservado a determinados servidores.

1í.2 - Para fiel disposto no caput desta cláusula, o litular do órgáo ocuPante do imóvel

objeto do presente instrumento ou quem Íor por este designado, acompanhará o

LOCADOR ou quem for por esle designado, acompanhará o LOCADOR ou quem Íor
por este designado no exercicio desse direito.

CLAUSULA DÉCIiIA SEGUTIDA . DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.'1 - Durante o pÍazo estipulado para a duração do contrato' náo poderá o

LOCADOR reaver o imóvel alugado (aÍt. 4'da Lei no. 8.245/91)

12.2 - Ao LOCATÁR|O reseNa-se o direito de, no interesse do seÍviço público ou em

decoÍrência de motivos supervenientes, rescindiÍ o ptesente contrato' sem qualquer

ônus, medianle aviso prévio de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA DÉCIÍÚA TERCEIRA . DA PUBLICAçÂO

13,1 - Este contrato seÍá publicado em extralo, no Diário Oficial do Municipio de Alto

Alegre do Pindaré, conenào as despesas por conta do LoCATÁRIO, no prazo de até

20 (vinte) dias úteis após sua assinatura.

Folhas n".

Processo

Rublicá:
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CLAUSULA DÉCIÍIIA QUARTA . DO FORO

í4,1 - Fic€ eleilo o Foro da comarca de Santa Luzia - MA, responúvel pelo Município
de Alto Alegre do Pindaré, cpm renúncia expressa de qualquer outro, poÍ mais
pívilegiado que se.ia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente inírumento.

E, por eíarem assim iuías, aceÍtadas e contráadas, após lido e achado
conforme, as paÍtes, por seus repÍesentantes legais, Íirmam o p.esente inírumenlo
em 02 (duas) vias de igualteor e forma, parâ um só efeito, na pÍesença de 02 (duas)
testemunhas que também os subscrevem.

Alto AlegÍe do Pindaré - MA, 08 de âbrilde 2022.

TESTEMU

Nome:
C PF:

Nome:
CPF:

ELZA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO
Secretáia Municipal de Áss,sfência Soc,a/

LOCATÁRIA

EDIVALDO FERRÊIRA NASCIMENTO
LOCADOR
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