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CoNTRATO N" 085/2022
PROCESSO N. í2112022

CONTRATO

OE

LOCAÇÃO

DE

IMÓVEL PARA FINS NÃO
RESIDENCIAIS QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LA)O, O ÍÚUNICiPIO

DE ALTO ALEGRE DO

PINDARÉ,
ATRAVÉS
PREFEITURA
MUNICIPAL, E DO OUTRO LADO,
MARIA MADALENA CHAVES E
SILVA, tIA FORMA ABAIXO.

DA

Pelo prêsente instrumênto paÍticular dê ad amênto ao contrato de locação que fazem
entíe si, de um lado MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE OO PINDARE/MA, atravós da
SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCN SOCIAL, TMBALHO E
CIDADANIA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMMP/MÀ SEdiAdA NA AV. JOãO
Xxlll, S/N Cêntro, Alto Alegre do Pindâré/l\íA, CNPJ No 01.6í2.83210001-21,
doravante dôsignada LOCATÁRIA, neste ato rêpresentado respectivamente pela
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, a Sra. ELZA MARIA
SANTOS DO NASCIMENTO, brasileira, casada, portadora da Cédula dê ldentidade
A44.413.aO3.-72, residente nestâ
RG nô 77592797-0, e inscrita no CPF sob o
^ô inscrito no Cadastro Nacional de
Cidade, e ÍrlARlA MADALENA CHAVES E SILVÀ
Possoa Física n'.880.738.153-20 e RG n".0629359í2017-0, neste ato denominada
LOCADOR, RESOLVEM celebrar o present€ CONTMTO DE LOCAÇÃO DE lMÓVEL
Rua da Alegria s/no Bairro Cênao, Alto
PARAFINS RESIDENCIAIS, localizado

-

-

-

Alegre do Pindaré/MA, VISANDO A CONCESSAO DE BENEFICIO SOCIAL OE
ALUGUEL SOCIAL, em beneÍício de SAMARA DA SILVA PEREIRÀ inscrita no
Cadastro Nacionâl de Pessoa Física n". 609.375.223-25 e Portadora do RG n'
043336042011-2, em face de decorrência de desastre ou calamidade pública, tendo
Oispensa dê Licitação, ratificada
em vista o@,
partes
pelo OrdenadoÍ de Despesa, submetendo as
às disposiçóes constantes no art.

24, inciso X e 26 dâ Lei no 8.666/93, e suas alteraçóes, Lei Municipal de Alto Alegre do
Pindaré - MA no 019/20 e art. '10 § 20, lV, do Decreto Municipal de Alto Alegre do
Pindaré - MA no 021/20 sob as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Contratação referentê Locação Social dê imóvel dê prop.iedade de Maria
Madalena Chaves e Silva, em caráter de bonefício social, destinado a Samara da Silva

í,1

Perêira.
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CLAUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA

2.1 O Vazo de vigência do presente contrato de locação é de 06 (seis) mesês' a
contar da assinatura do contrato, mediante a devida comprovaÉo da ocorrência do
Íato gerador do dirêito ao bênefício, podendo ser prorrogado por igual período, ou'
enquãnb perdurar a situaçáo de risco ou vulnerabilidadê social do b€neficiário,
condicionada a prorogaÉo do benefício à emissâo de parecêr técnico, nos termos do
que estabelêce a Lei úunicipal de Alto Alegrê do Pindare - MA no-0-19/10-ê art. 10 § 20,
inciso lV, do Decreto l/tunichaldê Alto Alegre do Pindaré - MA no 021/20, observadas,
em tudo, âs disposiÇões dos artigos 24, inciso X ê 57 da Lei8 666/93.
2,2 - Pêrmanec€ndo o Locatário no imóvelapós a data flxada como tgrmo da vigência
do Contrato, prosumir-se-á pronogada a locaçâo por tempo indêtorminado, nas
condiçôes ajustadas - coníorme diiciptina o art 56 da Lei 8'245, dê 1a/10/1991 consiierar-sâ-ão. entretanto, devidos os âlugueres até a data da entrega do imóvelou
à. nóiif".ç"o oo |-OCAoOR para o recebimento, independentemente da exisiêhcia de
outras penàências, desdê quê esteja êfêtivamênte desocupado o imóvel'

Qualquer tolerância do LOCADOR' de seu procurador ou preposto, não se
entenderá como renovação ou modiÍicação de quâlqu€r clausula deste contrato'

2,3

-

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA COBRÂNçA DE ALUGUEL

(mil e oitocêÍltos reais)' â
3.1 - O valoÍ global do presente Contrato é dê RS 't.800,00
ãrri ô6 (seis) parcelas mensais dê R$ 300,00 (trezentos rêais)' cuio
se compromête a trazêr até o decimo dia do mês

;;; ,;*

pãgJrã"tr o LoôATÁRio
subsoquente ao mês vêncido

da respêctiva
3,2 - O aluguel será cobrado pelo LOCADOR, mediante a apresentaçáo
pago até o 6o
ê
vigor'
em
i"úr" o, áiuo, elaboÍados com obsêrvância da Legislação
do
LOCADOR'
tsextot oia útil do mês subsêquente ao vsncido, cràditado em conta
qualsâja: BRADESCO í75't' 5 C/C: 00050954'
prÔvocâdos
3.3- Quando da ocorrência de êvàntuais atrasos de pagamento
ã""fu"irãr"nt" pela Administração, o valor devido deveÉ ser acrescido de

cuja apuiaçáo se fará desde a data de seu vencimento até a
à taxa de 0'5o/o
data do efátivo pagamento, em que os juros de mora serão calculado§
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, m€diantê aplicação das
seguintes Íórmulas:

;ô;;;;çâfiJ"*ira,
i;;;ô;;6t;

| = (T)U100/365)

EM=lxNxVP,onde:

| = indice dê compensâçào Íinanceira;

TX = Percêntualda taxa dê juros de mora anual;
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data pÍevista para o pagamento ê a do êfetivo pagãmento;
VP = Valor das parcelas 6m atraso.

CLAUSULA QUARTA - DO REA'USTAMENTO

4,í - O prêsênte

Contrâto poderá, por âcordo entre as partes, ser rêajustado
anualm€nte, na foma do art.28 dâ Lei no 9.069/95, ficando pactuado que as paíes
utilizarão, para trl fim, o valor encontrado pela variação nominal do índice de variaçào
do IGPM/FGV, aplicando-se, no que couber, o Princípio da Livre negociâÉo,
obodocidos os ljmites legais e €m conformidad6 com a Lêi no 8.245l'1991,
presgrvando-se, sompre, o valor compatível com o de mercado, conÍorme exige o
inciso X do art. 24 dâ Lêi 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA. DO GESTOR DO CONTRATO

5.í - A Secretaria Municipal que motivou o presentê contrato, designará o gestor do
contrato, quê será o responsávsl pelo acompanhamento/supervisão do fi€l
cumprimênto do ôbjeto contratual, e adotará todas as providências cabíveis o
necessárias para a manutenção da regularização na prestaÉo dos serviços
crêdenciados.

5.1.t

- O Gestor do Contrato anotará

êm registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execuÉo do contrato, dêterminando o que ÍoÍ necessário à
rsgulârizaÉo das faltas ou doÍeitos observados.

5.í.2 . As decisóês ê providências quê ultrapassarem a competência do representante
deveÉo ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convôniêntes.

5.1.3 - Além das âtividades neste contrato, no êdital quê originou essê contrato, bem
como êm sêus anexos, sáo atribuições do Gestor do Conirato:

â)

lnspecionar sistêmaticamêntq o objêto do contrato, com a finalidade de
êxâminar ou vêriÍicar se sua execução obêdêcê às especificâções técnicas
dô materiais e/ou seryiços, ao projêto, aos prazos estabelecidos e demais
obrigaçóes do contrato;

b)

Organizar de forma sist€mática todas as inÍormag6es pêrtinentes aos
processos que envolvem a obrar projotos, licitação, contrato, medições,

cronogramas Íísico-financeiros previstos

e

realizados, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, pagamêntos, Projeto como construído (As
Built), termos de rêcebimento provisorio ê definitivo e dêvoluÉo de
cauçôes, etc.
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Disponibilizar, mensalmento, relatórios constando inÍormaÉes gerênciais
em caso de obÍai

as mediÉes dos seÍviços executâdos que deverão ser
acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas msmórias de
cálculo;

d) AÍ6rir

e)

Solicitar, Íormalmente, a contratada, nos evêntuais aditivos ê paÍalisa oês,
justificativa técnica respectiva e com bâse na m€sma, lormar juízo dê vâloÍ
desses eventos o encaminhâr a documentação necessária para instáncias
superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mêsmos;

0

Comunicar

a

instancia§ superiores qualquer infração cometida pela
conúatada, mêdiantê parecer técnico fundâmêniado, nos tormos da Lei de
Licitações, a fim de que as medidas legais cabívêis po§sam ser aplicâdâs'

g)
da CONTMTADA o cumprimento dos prazos dispostos no
- Exigir
cnÓNocneun Flslco-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumento, considerando que

|

Lr:y,tr-W)
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i

a execuçáo de cada seNiço/etapa

será

CRONOGMMA
aÍerido, em cada
dos prazos
que
aÍerição
a
FISICOFiNANCEIRO, previamente aprovado e
gtapa
prêvistá no
se dará mediante a comparaçào êntrê o valor totâl da
cronograma Íísico-Íinanceiro e o eÍetivamente realEado' no mês em análise

medição consoante

(caso exista).
item
5,3 - O acompanham€nto, o controlê, a tlscalização e avaliação de- que trâta êstê
Contratante
responsabilidade da Contratada ê nem confere
não 6xcluem
inclusive p€rantê terceiros, por quaisquer iregularidades
soliàária,
,""pon".úiiio"o"
ou danos na execução dos serviços contratados.

a

à

5.4 - A CONTRATANTE se roserva o dirêito ds rejeitâr, no todo ou em parte' os
ê o Edital
serviços ãã contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato
que o originou.

vinculâda à
5.5 - A Superintendência de Acompanhamento de Contratos e Convênios,
áelretaiia' launicipat Planejamenio, orçamento e Gestáo, será Íesponsável pelo
ã*róánú,n"nto'" fiscalizáção na exeiução dos serviçls contratados' auxiliando o
gestoi do contrato no fiol cumprimento do objoto deste Edital'
CLAUSULÂ SEXTA . DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL
em
6.1 - O LOCATÁRIO reconhêce receber o imóvel' obieto do pressntê contrato' que
e
obras
reparos
os
J.*oú"ãraô0"" àe uso, ficando à custa do LocATÁRlo,
o imóvel. mantêndo-se em perÍeito êstado dê conservação'
Iã"f,à-á
"""É"tt",
a restitui-lo nas mesmas condições que o recêbeu' salvo as
àúriôãnoo-""
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detêrioraçôes deconentês do seu uso normal, de acordo com as determinaçõês do
art.23, inciso lll, da Lêi n" 8.245, de 18 de outubro dê '1991.

CLAUSULA SÉTIMA - DA RESPONSAEIILIDADE

7.í - É dê rêsponsabilidâdê do LOCATÀRIO, o pagamento das despesas retativâs ao
consumo de luz, d'água e êsgoto, utilização de sêrviços têleÍônicos, taxa de lixo, bem
como quaisqu€r outros da mesma natureza assim determioados pelo Podsr Público,
que vieÍem a incidir sobre o imóvel, referentes à utilização do mesmo.

f.2 - É. de intêira e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, o pagamento das
despesas rêlativas aos tributos e omolumentos quê não se ônquadÍem no quo dispõe
a Cláusula anterior, e que incidirêm ou vierem a incidir sobre o imóvêl objeto do
presenie contrato de locâção.
7.3É também de responsabilidade do LOCAfÁR|O o encargo de reformar o imóvêl
em caso dê danos ao mêsmo quando de sua entrega ao LOCADOR.

CLAUSULA OITAVA - DÂ FACHADA PRINCIPAL

8.í- A fachada principal do jmóvel, objeto do prêsenle conkato dê locaÉo, nâo poderá
ser modificada, podendo, entretanto, o LOCATARIO. promovsr as adaptações na sua
parte intêma, que julgar nêcessáriâ, dêsde que estas náo compromstam a estrutura ê
sêgurança do imóvê|, com prévia anuência, por escrito, do LOCADOR ou seu
reprgsêntante legal, para esse fim constituídoCLAUSULA NONA . DAS BENFEITORTAS E DA CONSÊRVAçÃO

9.1 - O LOCATÁR|O poderá executar todas as obras, modificaçóês ou benfeitorias
sem prévia autorização ou conhecimento do LOCADOR, sêmpre que a utilização do
imóvel êstiver comprometida ou na iminência de qualquêr dano que coÍnprometa a
continuaÉo do presents conkato de locação. As benÍeitorias nêcessárias quê forem
êxecutâdas nêssas situâçôês sêrão posteriormente indenizadas pelo LOCADOR.

9.2 - As bênf€itorias úteis, desde que autorizadas, seráo indenizáveis e permitem o
exercício do direito de rêtenção.
9.3- As benfeitorias voluptuárias sêrão indênizávêis, câso haja próvia concordância do
LOCADOR. Caso não hâja concordância na indenização, poderão sêr lêvantadas pêlo
LOCATARIO, tinda a locação, desde que sua retirada náo afete a estrutura e a
substância do imóvel.
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9.4.

Caso as modiÍicaçôes ou adaptações feitas pelo LOCATARIO venham causar
algum dano âo imóvêl, durantê o período de locação, esse dano dêve ser sanado às
expensas do LOCATARIO.
CLAUSULA DÉCIMA. DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁR|A

10.'l - As despesas com o pagamento do aluguel mensal e demais encargos con€rão
à conta da soguint€ dotaÇâo orÇamentária:
02.09.00.08.'122.01 06.2054.0000.3.3.90.36.00;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA VISTORIA DO IMÓVEL

í1.í - AO LOCADOR é rêservâdo o direito de vistoriar o imóvel objeto do prêsents
contrato de locaçáo quando achar conveniente, desdê que Íaça em horário compatível
com o funcionamento do órgão ocupantê, podendo trazê-lo, no todo ou em paÍte,
rêssalvadas as dêpendências que as circunstancias no momento as tomem privativas,
ou as que pela naturêza das atividades nêlas desenvolvidas, recomendam a@sso
reservado a detsrminados servidores.
11.2 - Para fiel disposto no cáput desta cláusula, o titular do órgão ocupantê do imóvel
objeto do prgsente instrumento ou quem Íor por este designado, acompanhará o
LOCADOR ou quem for por êstê designado, acompanhará o LOCADOR ou quem for
por estê designado no exercicio desse direito.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

í2.1

-

DuÍante

o

prazo estipulado parâ

a duraÉo do contÍato, não poderá o

LOCADOR reavêr o imóvel alugado (ârl. 4o da Lei no. 8.24519'1).

í2.2 - Ao LOCATÁR|O reserva-sê o direito de, no interosse do serviço público ou em
dêcorrência de motivos superveniêntes, rescindir o presente contrato, sem qualquer
ônus, mediante aviso prévio d€ 60 (sessenta) dias.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAçÃO

í3,1 - Este contrato s6rá publicado êm exkato, no Diário Oficial do l\runicipio do Alto
Alegre do Pindaré, corr€ndo as despesas por conta do LOCATÁRIO, no prazo de até
20 (vinte) dias úteis após sua assinatura.
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CLAUSULA DÉct A eUARTA - Do FoRo

í4,í

- Fica eleito o Foro da comarca de Santa Luzia - MA, responsável pelo Município
de Alto Alegre do Pindaré, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimar quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justas, acertadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes, por seus repÍesentantes legais, Ílrmam o presenle instrumento
em 02 (duas) vias dê igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas)
testemunhâs que também os subscrevem.
Alto Alegre do Pindaré - MA, 08 de abril de 2022.

";aá^*P'<drt

*r"rr*"fu

ELZA M, RíÁ SÁflTOS DO IVÁSCIMEI
Secretá ia Municipal de Assistência So
LocATÁRtA

z"r"zu* rwl'rLh-a

ÜnL"

-e

))lr^

i/tARlA MADALENA CHAVES E SILVA
LOCADOR
TESTEMUNHAS:

tt"

'4u40-l

Nomei
CPF:
Nome:
CPF:
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