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PROCESSO No r20'2022
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. c.. tro. cEP i'65.398.000

0l.6r 2.832/000I.21

CONTRÂTO OE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA FINS NÃO
RESIDENCIAIS QUE ENTRE SI
FAZEM, DE Uil LADO, O MUNICiPIO
DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ,
ATRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL, E DO OUTRO LADO,
MARIA HELENA LIi/tA DOS SANTOS,
NA FORMA ABAIXO.

Pelo Dresente instÍumento particular de aditamento ao contrato de lo-caçáo que fazem

enire'si. ae um lado t uNiciPlo oE ALÍo ALEGRE Do PINDARÉ/IIA, atrevés da

SUA SECREÍARIA MUNICIPAL DE ASSISÍÊNCIA SOCIAL' TRABALHO E

õiólólr,rrl DE ALTo ALEGRE oo PINDARÉ- PMAAP/MA, sediada na Av Joâo

xxlll. S/N - Centro. Alto Alegre do Pindare/MA, CNPJ N" 01 '612'83210001-21 ,

dàravante oesignada LocATÁRlA, neíe ato repÍesentado respectivamente pela

àecretária [,luniãpal de Assistência Social, Írabalho e Cidadania, a STa ELZA MARIA

ólflfóS oo ÁSclMENTo, brasileira, casada, portadora da Cédula de ldêntidade

ÀC n' zZSgZzgz-0, e inscrita no CPF sob o no 844.413'803 -72, residenlê nesta

Cà"àu, 
" 

úanrl úelexl lt*tl Dos saNTos, inscíito no cadastro Nacional dê

Éessoa fisica f .741.770.953-20 e RG n" 046888972012-6, nesie ato denominada

LOCADOR, RESOLVEM celebrêr o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE lMÓvEL

ÉÃúirNS RESIOENCIAIS, localizado - Rua da Alegria n' 954 BaiÍo - C-entro' Alto

AI"s,. d; Pi;.arelMA, VISANDO A CONCESSÁO DE BENEFICIO SOCIAL DE

ÀiüCuÉl- sOClAL, em beneficio de REJANE MARTINS DE PAIVA' inscrita no

ôãã"-"tro t'l""ion"t de Pessoa Fi6ica no 013818.533-66 e Portadora do RG n''

õigniioezoo+-g em Íace de decorrência de desastre ou c€lamidade pública' tendo

ããvisiã o Êócesso laministrativo n'. rzolzozz, Dispensa de LicitaÉo' Íatiílcada

pero óràenããor oãõesÉsa, suornetenao as paÍtes às disposiçóes con§lantes no art'

i;, in;iso X e 26 da Lei no 8.666/93, e suas alterações, Lei lúunicipaide Alto Alegre do

Éiriááiã - ue * o1st2o e aí1. 1O § 2', lv, do Decreto lúunEipal de Alto Alegre do

Pindáré - MA n'02'1/20 sob as cláusulas e condiçóes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contrataçáo referente LocaÉo Social de imóvel de propÍiedade de lvlaria Helena

ii." àà" Sànt 
", ", 

caráer de beneÍicio social, destinado a Reiane Martins dê Paiva'
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Pr.l.ilur. Íunicip.l d. Âllo Al.!r. do Pind.rá - il^
Àv. J.ao XXlll, S/ . C.nlro, CEP.' a6.398.000,
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CLAUSULA SEGUNDA - OA VrcÊNCIA

2.1 O Vazo de vigência do presenle contrato de locaçáo e de 06 (seis) meses, a
contar da assinatura do contrato, mediante a devida comprovaÉo dâ ocorrência do
falo gerâdor do direito ao beneficio, podendo ser prorÍogâdo por igual periodo, ou,
enquanto perdurâr a situaçáo de risco ou vulnerabilidade social do beneÍlciário,
condicionada a pronogação dg beneficio à emissão de paÍecer técnico, nos termos do
que estabelece a Lei Municipal de Aho Alegre do Pindaré - MA no 019/20 e art. 10 § 20,

inciso lV, do Decrêto Municipal de Allo Alegre do Pindaré - MA no 021/20, observadas,
em tudo, as disposiçóes dos artigos 24, inciso X e 57 da Lei 8.666/93.

2.2 - Permanecendo o LocaÉrio no imóvel aÉs a datâ Íixada como lermo da vigência
do Conkato, presumir-se.á proÍrogada a locaÉo por tempo indeterminado, nas
condiçóes ajustadas - conÍorme disciplina o art. 56 da Lei 8.245, de 18/'10i199'1 -

consideraÍ-se-áo, entretanto, devidos os alugueÍes até a data da entrega do imóvel ou
de notiÍcação do LOCADOR para o recêbimento, independentemente dâ existência de
outÍas pendências, desde que esteja eÍetivamente desocupado o imóvel

2.3 . Qualquer tolerância do LOCADOR, de seu procurador ou preposto, náo se

entenderá @mo Íenovaçáo ou modificaÉo de qualquer clausula deste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA . DO VALOR E DA COBRANçA DE ALUGUEL

3.1 - O valor global do presente contráo é de R$ 1.800,00 (mil e oitocêntos roais), a

ser pago em 06 (seis) parcelas mênsais dê R$ 300,00 (trêzentG reais), cujo
pagaménto o LOCATARIO se compromete a líazeÍ alé o décimo dia do mês

subsequente ao mês vencido.

3.2 . O aluguel será cobrdo pelo LOCADOR, mediante a apresentâÉo da respectiva

fatura ou recibo, elaborados com observância da Legislaçáo em vigor, e pago até o 6Ô

(sexto) dia útil do mês subsequente ao vencido, creditado em conta do LOCADOR,
qualseja: @
3.3- Ouando da ocorrência de eventuais árasos de pagamento provocados

exclusivamenie pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de

compensaçáo Íinánceirâ, cuja apuiação se rará desde a data de seu vencimento alé a

data do efátivo pagâmento, em que o§ juros de mora seÍáo câlculados à taxa de 0,5olo

(meio poÍ cento) ão mês, ou 6% (seis poÍ cento) ao ano' medrante aplicâÉo das

seguintes fórmulas:

| = (T)í100/365)

EM = lx N x VP, ondel
I = indice de compensaÉo financeirai
TX = PeÍcêntual da taxa de juros de mora anual;
ÉM = Encargos moráórios;
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N = Número de dias entre a data prevista pa.a o pagamento e a do eÍetivo pagamento;
VP = Valoí das parc€las em atraso.

CLAUSULA QUÂRTA - DO REAJUSTÂtf,ENTO

4.í . O pÍesente Contráo poderá, por acordo entre as partes, ser reaiuíado
anualmente. na íorma do art. 28 da Lei n! 9.069i95, ficando pacluado que as parles
utilizaráo, para tal íim, o valor enconlrado pela vaÍjaÉo nominal do indice de variaçáo
do IGPi,/FGV, aplicando-se, no que couber, o Principio da Livre negociaÉo,
obedecidos os limites legais e em conformidade com a Lei n' 8.245i'1991,
preservando-se, sempre, o valor compáivel com o de meÍcado, conforme exlge o
inciso X do art. 24 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO GESTOR DO CONTRATO

5.í . A Secretaria Municipal que motivou o presente conlrato, designará o gestor do

contrato, que será o responúvel pelo acompanhamento/supeÍvisáo do fiel
cumprimento do objeto contÍatual, e adotará todas as pÍovidênciâs cabiveis e
necessáÍias paÍa a manúençáo da regularizaçáo na prestaÉo do§ serviços

credênciados.

5.í.í - O Gestor do Contíato anotará em íegistro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execuÉo do contrato, determinando o que for necessário à

regularizaÉo das faltas ou defeitos observados.

5.1.2 - As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do representante

deveráo ser solicitadâs a seus superiores em tempo hábil para a adoÉo das medidas
convenientes.

5,í.3 - Alem das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem

como em seus anexos, sáo atÍibuiçóes do GestoÍ do Contrato:

Pr.lrilur, IuíiciFrl d. Àlto Âl.rr. do Piidr,a - íÂ
Av, Joâo ltlll, §/N . C.nlro, CEP n" 66,!t8.000,

CflPJ no 0 I . â 1 2 . 8 3 2 / 0 0 q 1 . 2 1

a) lnspecionar sistematicãmente o objeto do contrato, com a flnalidade de

examinar ou veríicaÍ se suâ execução obedece às especmcaçôes técnic€s
de mateÍiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais

obrigaçóes do contrato;

b) Organizar de foÍma sistemáica todas as inÍoÍmagoes pertinentes aos
pro;cessos que envolvem â obra: projetos, licitaçáo, contrato, mediçóes,

àronogramas físico-Íinanceiros previstos e realizâdos, aditivos,

reâju§amentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como conslruido (As

Buiit). termos de recebimento pÍovisório e deflnitivo e devoluÉo de
cauçóes, etc.

Processo n:

Rr] bli
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Pr.l.ilur. unlêip!l d. Áltô Ál.Or. do Pindrré - iiÂ
Au Jôio IXlll, S/N . C.ntro, CEP n" 65.398'000,
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Folhas nq

Processo

R u blicâi

c) DisponibilizaÍ, mensalmente, relatórios constando informaçóês geÍenciais
em ca§o de obra;

d) Aferir as mediçoes dos serviços executados que deveráo ser
acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de
cálculo:

e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisaÉes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor
desses eventos e encaminhar a documentaçáo necessária paÍa instâncias
superiores providenciãrem âs medidas cabíveis aos mesmos;

t Comunicar a instancias superiores qualquer infração cometida pela
contrateda, mediante parecer técnico fundamenlado. nos termos da Lei de
LicitaÇóes, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

g) Exigir da CONTMTADA o cumprimento dos prazos dispostos no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumento, considerando que a execuÉo de cada seNiço/etapa será
afeÍido, em cada medição, consoante CRONOGMMA
FISICOFINANCEIRO, previamente aprovado e que a aÍeriçáo dos prazos

se dará mediante a comparaçáo entre o valor total da etâpa prevista no
cÍonograma ÍisiccÍinanceiro e o efetivamente realazado, no mês em análise
(caso exista).

5.3 - O acompanhamento, o controle, a Íiscalização e avaliação de que trata este item

náo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Conlrátântê
responsabilidadê solidáÍia, inclusive perante terceiros, poÍ quaisquer irregularidades
ou danos na execuÇão dos serviços contratados.

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

serviços oÍa contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital
que o oíginou.

5,5 - A Superintendência de Acompanhamento de Contratos e Convênios, vinculada à

SecÍetaria Municipal Planejamenlo, Orçamento e Gesláo, será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização na execuçáo dos serviço§ contratados, auxiliândo o

gestor do contrato no flel cumprimento do objeto deste Edital.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO ITTÓVEL

6.í - O LOCATÁRIO reconhece recebeÍ o imóvel, objeto do presente contrato, em

perfeitas condiçóes de uso, ícando à custa do LOCATÁRIO, os reparos e obÍas que

venha a necessitar o imóvel, mantendo-se em perfeito estado de conservação,

obrigando-se a restitui-lo nas mesmas condiçóes que o recebeu, sâlvo âs

Página 4 de 7



14,1
P r.l. il ! r. líuii.iF.l

av. Jo,o trx !r. §/N
CIIPJ n'

deterioraçóes decorrentes do seu uso normal. de acoÍdo com as determinaÉes do
ar1.23, inciso lll, da Lei n' 8.245, de 18 de outubro de 1991.

CLAUSULA SÉNMA " DA RESPONSABILIDADE

7.1 - É de responsabilidade do LOCAÍÁRIO, o pagamento das despesas relâivas ao
consumo de luz, d'água e esgoto, utilizaÉo de serviços teleÍônicos, taxa de lixo, bem
como quaisquer outros da mêsmâ natureza assim determinados pelo Poder Público,
que vierem a incidir sobre o imóvel, referentes à uti,izaçáo do mesmo.

7.2 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do LOCATARIO, o pagamenlo das
despesas relativas aos tributos e emolumentos que nâo se enquadrem no que dispóe
a Cláusula anteÍioÍ, e que incidiÍem ou vierem a incidir sobre o imóvel objeto do
presente contrato de locaÉo.

7.3.É tamtÉm de responsabilidade do LOCATÁR|O o encargo de reformar o imóvel
em câso de danos ao mesmo quando de sua entrega ao LOCADOR.

CLAUSULA OITAVÂ - DA FACHADA PRINCIPAL

8,1- A fachada pÍincipal do imóvê|, objeto do presente contrato de locaÉo, náo poderá

ser modificada, podendo, entretanto, o LOCATÁRIO, promover as adaptaçôes na sua
parte interna, que julgar nec€ssáía, desde que estas náo comprometam a estrutura e
seguranÇa do imóvel, com prévia anuêocia, por escrito, do LOCADOR ou seu
representante legal, para esse Ím coníituido.

CLAUSULA NONA - DAS BENFEITORTAS E DA CONSERVAÇÀO

9.í - O LOCATÁRIO poderá executar todas as obras, modiíicaÉes ou benfeitorias

sem prévia autorizaçáo ou conhecimenlo do LOCADOR, sempÍe que a utilizaÉo do
imóvel estiveÍ comprometida ou na iminência de qualquer dano que comprometa a
continuaÉo do presente clntrato de loc€Éo. As benfeitoÍias necessárias que forem

executadas nessas situaçóes serão posteíormente indenizadas pelo LOCADOR.

9,2 - As benreitoÍias úleis, desde quê autoÍizadas, seÍáo indeniáveis e permitem o
exercício do direito de retençáo.

9.3- As benfeitoías voluptuárias seráo indeniáveis, caso haja prévia concordância do

LOCADOR. Câso náo haja concordáncia na indenizaÉo, podeÍão seÍ levantadas pelo

LOCATARIO, finda a locaçáo, desde que sua retirada não afete a estrutura e a

substânciâ do imóvel.

Folhas no.

Processo

d. Allo Â1.!r. dô Pindrra - llÁ
- C.nlro, CEP í'4t.398.000,

01. ô 12.83 2/00 01 .? 1
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Àv. J.io xXlll, S/[. C.nt.o, CEP i'§6.318-000

CNPJ n' 0 1 . a 1 2 , 8 3 2 / 0 0 O I . 2 1

9.4 - Caso as modificaçóes ou adaptaçóes leitas pêlo LOCATARIO venham causar
algum dano ao imóvel, durante o periodo de locâção, esse dano deve ser sânado às
expensas do LocATÁRlo.

CLAUSULÂ DÉCIi]lA - DA DOTAçÂO ORçAIÚENTÁR|A

í0,1 - As despesas com o pagamento do aluguel mensal e demai§ encârgos conerão
à conia da seguinte dotaÇáo orçamentáÍia:

02.09.00.08.122.01 06.2054.0000.3.3.90.36.00;

CLAUSULA DECI A PRIi'EIRA . OA VISTORIA DO IÍÚÔVEL

íí.1 - AO LOCADOR é reseNado o direito de vistoÍiar o imóvel objeto do presente

contrato de locâÇáo quando achaÍ convenienle, desde que Iaça em horáÍio mmpatível
com o funcionamenlo do órgão ocupante, podendo trazêlo, no todo ou êm parte,

ressalvadas as dependências que as circunstancias no momento as tomem privâtivas,

ou as que pela natureza da§ atividade§ nelas desenvolvidas' Íecomendam acesso

reservado a determinados servidores.

íí.2 - Para Ílel disposto no c€put desta cláusula, o titulaÍ do órgáo ocupante do imóvel

obieto do DrêsenG instrumento ou quem Íor por eíe designado. acompânhaÉ o

LCíCnoOn ou quêm for por este desrgnado, âcompânhaÍá o LOCADOR ou quem for
por este designado no exercicjo desse diÍeito

CLAUSULA DÉCIÍÚA SEGU DA - DA RESCISÃO DO CONTRAÍO

í2.í - Durante o prazo estipulâdo pâra a duraÉo do contrato' náo podeÉ o

LOCADOR Íeaver o imóvelalugado (aí 4'da Lei n". 8.24519í)'

í2.2 - Ao LOCATÁR|O reseÍvâ-se o direito de, no inteÍesse do seNiço público ou em

áecorrencia de molivos supervenientes rescindir o presente contráo, sem qualquer

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA PUBLICAÇÃO

13.1 - Êíe contrato será publicado em extrato' no Diário Oflcial do-Municipio de Alto

Ài"ór" aã pi"oàtg, correnào as despesas por conta do LocATÁRlo' no prazo de até

20 (vinte) dias úteis após sua assinaiura.

,.;;;: -1í6-1
Processo n:,

R u blic.
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CLAUSULA OÉCIMA QUARTA . DO FORO

í4,í . Fica ele(o o FoÍo da comarca de Santa Luzia - MÂ, responsável pelo lvlunicipio
de Atto Alegre do Pindaré, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por êíarem assim justas, aceÍtadas e contratadas, após lido e achado
conÍorme, as paries, por seus representanies legais, Íirmam o presente instÍumento
em 02 (duas) vias de igualteor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas)

testemunhas que tamtÉm os subscrevem.

/ll S"rÃ""
MARIA HELENA LIMA DOS SANTOS

LOCADOR

TESTE'TUNHAS:

ruo." ãrt-Q.p-^"-.- <rç.--, 
-=*- .; : Çl- . lel-r-

CPF: -Ô'\,9 Oà\ +\: -(Ctr'
Nome:
CPF:

Aho Alegre do Pindaré - MA, 08 de abril de 2022.

ELZA MARIA SANÍOS DO NASC/,IENÍO
Secreláia Municipal de Ássistérc,a Socia/

.\r LOCATAILA. 
I

lor,-u ,))-,'r-. r,rtr -r-L.r ur va IB)
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