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CoNTRATO No 086/2022
PROCESSO NÓ 1222022

CONTRATO DÉ LOCAÇÃO DE
IÍúÓVEL PARA FINS NÃO
RESIDÊNCIAIS QUE ENTRE SI
FAZEi', DE UM LADO, O MUT{ICiPIO
DE ALÍO ALEGRE DO PINDARE,

i,UNICIPAL, Ê DO OUTRO LADO,
ÍIIÂRINETE DOS SANTOS SOUSA' NA
FOR A ABAIXO.

Pelo Dresente rnstrumento particulaí de aditamenlo ao contÍato de locaÉo que fazem

"nir"'ii, 
o" um lado ÍúuNicíPlo DE aLTo ALEGRE Do PINDARÉ, a, através dâ

SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL, TRABALHO E

CIDADANIA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP'MA, SêdiAdA NA AV. JOáO

Xxlll. S/N - CertÍo, Alto Alegre do Pindare/MA, CNPJ No 01.612 83210001-21.

doravante designada LOCATÁRIA, neste ato ÍepíEsentado respectivamente pela

SecÍetária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, a Sra. ELZA MARIA
SANTOS DO NASCIMENTO, brasileira, casada, portadora da CáJula de ldentidade
RG no 77592797-0, e inscÍita no CPF sob o no a44.413.803.-72 residêntê nesta

Cidade, e HARII{ETE DOS SANTOS SOUSA, inscrito no Cadastro Nacional de

Pessoa Física n'. o3',.133.933-61 e RG n'. 014637042000-5, neíe ato denominada

LOCADOR. RESOLVEM CEIEbTAT O PTESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PARAFINS RESIDENCIAIS, localizado - Rua do Sol n'. 070 Baino - Centro' Alto

À"gr" a" Pindaré/MA. VISANDO A CONCESSÃO DE BENEFíCIO SOCIAL DE

nrÜCUef SOCIAL. em beneÍicio de LUClltlAR PINHEIRO DE SOUSA, inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoa Física no. 063.875'173-03 e Portadora do RG no'

oo'14333792000-9, em íace de deconência de desastre ou calamidade pública, tendo

em vista o Procêsso Administrativo n'. ,222022, Dispensa d€ Liciiação,. Íatificada

pelo OrdenaTor de Despes'a, submetendo as paíes às disposições constantes no art'

24, anciso x e 26 da Lei no 8.666/93, e suas âlterações, Lei Municipalde Alto Alegre do

Pindaré - MA n'019/20 e art. 10 § 2Ô, lV, do Decreto Municipal de Alto Alegre do

PindaÉ - MA n'021l20 sob as cláusulas e condiçóes seguintes:

CLAUSULA PRIIÚEIRA . DO OBJETO

í.í Contrataçáo relerente LocaÉo Social de imóvel de propÍiedade de Marinetê dos

Santos Sousa, em caráteÍ de beneício social, deslinado a Lucimar Pinheiro de Sousa'

ATRAVÉS DA PREFEITURA

Foiha no
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VrcÊ CIA

2,1 O pÍazo de vigência do presente contrato de locaçáo é de 06 (seis) meses. a
contar da assinalura do conlrato, mediante a devida comprovaÉo da ocorrência do

fato gerador do direito ao benefÍcio, podendo sêr proÍÍogado por igual periodo' ou,

enquànto perdurar a situaçáo de Íisco ou vulnerabilidade social do beneflciário,

condicionada a pronogaÉo do beneficio à emissáo de paÍecer técnico, nos termôs do

quê êstabelece a Lei Municipâl de Alto Alegre do Pindaré - MA no 0'19/2O e art. 10 § 2",

i;ciso lV, do Decrelo Municipal de Alto 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 Localário no imóvel após a data fixada como leÍmo da vigência

do ContÍato, presumir-se-á pÍonogada a locaçáo por tempo indelerminado, nas

condiçóes ajustada§ - conÍorme disciplina o art 56 da Lei 8.245, de 18/10/1991 -

consiáerar-se-áo, enlretanto, devidos os alugueÍes áé a dáa da enlrega do imóvel ou

da notificaÉo do LOCADOR paÍa o recebimento, independêntemente da existênciâ de

outras penàências, desde que eíeja efetivamente desocupado o imóvel.

2,3 - Oúalquer totêráncia do LOCADOR, de seu procurador ou preposto, nãÔ sê

enlenderá como renovaÉo ou modificaçáo de qualquer clausula deste conlrato'

CLAUSULA TERCEIRA . DO VALOR E DA COBRANçA DE ALUGUEL

3.í - O valor global do presente Contrato é de R$ í.500,00 (mil ê quinhêntos reais),

a ser pago ú oo (seis) patcolas mersais dê R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reaisf, cúo pagamento ó LOCafÁntO se compÍomete a ltazeÍ alé o dá:imo dia do

mês subsequenle ao mês vencido.

3.2 - O aluguel seÍá cobÍado pelo LOCADOR, mediante a apresentaçáo da respectivâ

fauo o, rã"ioo, elaborados com observância da LegislaÉo em vigor, e pago âté o 6o

{sexto) dia útil do mês subsequente ao vencido, cÍeditado em conta do LocADoR,
qual seja BRADESCO í75í- 5 C,C: 000033094.

3.3. Quando da ocorrência de eventuais at.asos de pagamento provocados

eiclusivamente pela AdministÍaÉo, o valoÍ devido deveÍá ser acÍescido de

ôrnpãn"àéo nnán""ira, cuja apu;aÉo se faÉ desde a data de seu vencimenlÔ âlé a

data'do eIÉtivo pagamento, àm que os juros de mora serâo calculados à taxa de 0'5%

iÃàio pot 
"tntól 

ão mês, ou sô2" 1seÀ por cento) ao ano, medianle aplic€Éo das

seguintes ÍóÍmulas:

I = (T)U100/365)

EM=lxNxVP,onde:
I = indice de compensâÉo financêira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

ÉM = Encargos moÍatórios;
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Proce:so n9

N = Número de dias entÍe a data prevista para o pagamenlo e a do efetivo pagamento;

VP = Valor das parcelas em atraso.

CLAUSULA QUARTA . DO REAJUSTA E TO

4.í . O presente Contrato poderá, poÍ acoÍdo entÍe as partes, seÍ reajustado

anualmente, na Íorma do art. 28 da Lei no 9.069/95, ficando pacluado que as partes

utilizaráo, para tal fim, o valor encontÍado pela variação nominal do indice de variaÉo
do IGPM/ÊGV, aplicando-se, no que couber, o Principio da Livre negociaÉo,
obedecidos os limites legais e em conformidade com a Lei no A2451'1991'

preseÍvandese, sempre, tvabr c,ompáivel com o de mercado. @nforme exige o

inciso X do art. 24 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA OUINTA. DO GESTOR OO CONTRÂTO

5,1 . A Secretaria Municipal que motivou o presenle contralo, designaÍá o gêstor do

contralo, que será o responsável pelo acompanhamento/supervisáo . 
do fiel

*rnprir"ntô do objeto mnüâual. e adolará todas as providências cabíveis e

nàcéssarias para á manutenÉo da regularizaçáo na prestaÉo dos serviços

cledenciados.

5,1.í - O Gestor do Contrato anotará em regiíro própÍio todas as ocorrências

iáü"ion"à"" com a execuçáo do contráo, determinando o que foÍ necessário à

regutarizâÉo das faltas ou deÍeitos obsêNâdos.

5.1,2 - As decisôes e providências que ultrapâssarem a competência do representante

ãàíãrao ser soticitaaai a seus supeÍiores em tempo hábil parâ a adoçáo das mêdidas

convenientes.

5.í.3 - AIém das atividades neste contÍáo, no edital que oíginou esse conlráo' bem

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

a) lnspecionar siíematicamente o objeto do contíato, com- a Ílnalidade de
' 

êxâminar ou verificar se sua execuçâo obedece às especiÍcêçóes técnicas

de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos pÍazos estabelecidos e demais

obrigaçóes do contrato;

b) Organizar de Íorma sistemáica todas as infoÍmag6es pertinentes 
-aos-' 

õ";;;;" que envolvem a obÍa: projetos. licitaÉo contrato mediçóes'

cronogr"."i ÍisicG'financeiros previstos e reahzados' aditivos'

reajus'iamentos, realinhamêntos, pagamentos, Projeto como construido (As

Buít;, termos de recebimento provisório e definitivo e devoluçáo de

cauções, etc.
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c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando inÍormaçóes geÍenciais
em caso de obra;

d) Aferir as mediÉes dos serviços executados que deveráo ser
acompanhadas por registro fotogÉÍico e pelas respêç1ivas memórias de
cálculo;

e) Solicitar, formalmente, a contráada, nos evenluais aditivos e paÍâlisaçôes,
justiflcáiva técnica respecliva e com base na rnesma, formaÍ juízo de valor
desses evenlos e encaminha. a documentação necessária para ingtâncias
superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos:

f) ComunicaÍ a lníancias superiores qualquer infraÉo cometida pela
contrâtada, medaante parecer técnico Íundamentado, nos termos da Lei de
Licitaçóês, a ím de que as medidas legais cabíveis possâm seÍ aplicadas.

g) Engir da CONTRÁTADA o cumprimenlo dos píazos dispoíos no
CRONOGRAI\,A FISICO-FINANCEIRO aprêsentado anexo a este
instrumento, considerando que a execuçáo de cada serviço/etapa será
aferido, em da mediçáo, consoante CRONOGRAMA
FISICOFINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos
sê dará mediante a comparaçáo entre o valoÍ total da êtapa previsla no
cronograma ÍÍsico-Íinancêiro e o efetivamente realizado, no mês em análisê
(caso exista).

5.3 " O acompanhamento, o controle, a fiscalizaçáo e avaliãÉo de que trata este item
náo excluem a Íesponsabilidade da Conkatada e nem conÍere à Contratante
responsabilidade soladária, inclusive perante terceiros, por quaisquer iÍregularidades
ou danos na execuçáo dos serviços contratados_

5,4 - A CONTRATANTE se rêservâ o direito de rejeitar, no todo ou em parle, os
seÍviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contralo e o Edital
que o originou.

5.5 - A Superintendência de Acompanhamento de Contratos e Convênios, vinculada à
Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e GeslÉlo, seÍá responsável pelo
acompanhamento e fiscálizaÉo na execução dos serviços contráados, auxjliando o
gestor do contralo no fiel cumpimento do objelo deste Edital.

CLAUSULA SEXTA . DO RECEBI ENTODOI ÓVEL

6.í - O LOCATÁR|O reconhece receber o imóvel, objeto do pÍesentê contráo, em
perfeilas condiçôes de uso, ficando à custa do LOCATÁRIO, os reparos e obras que
venhâ a necessitar o imóvel, mantendose em perfeito estado de conservaçáo,
obÍigando-se a restitui-lo nas mêsmas condiçóes que o recebeu, salvo as

Página 4de 7



(&
P..!.ilur. il!nioip.l d. Âlto Âl.er. do Pindr,a - iiA

Àv. Joao XXlll, 9/N . C.ntro, cÊP i'56.3!8.000,
CNPJ no 0 1 , 6 1 2 . 8 3 2 / 0 0 0 1 ' 2 1

deterioraçóes deconentes do seu uso normal, de acordo com as
aÍt.23, inciso lll, da Lei no 8.245, de '18 de outubro de 1991.

determinaçóes do

CLAUSULA SÉTIMA . DA RESPONSABILIOAOE

7.1 . É de responsabilidade do LOCATÁRIO, o pagamento das despesas relativas ao
consumo de luz, d'água e esgoto, utilizaçáo de seNiços telefônicos, taxa de lixo, bem
como quaisquer outros da mesma natureza assim determinados pelo Poder Público,
que vieÍem a incidir sobre o imóvel, reÍerentes à utilizaÉo do mesmo.

7.2 - É. de inteira e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, o pagamento das
despesas relalivas aos tíbutos ê emolumentos que náo se enquadrem no que dispóe
a Cláusula anterioÍ, e que incidirem ou vierem a incidir sobre o imóvel objeto do
presente conkdo dê locaÉo.

7.3-É também de responsâbilidade do LOCAÍÁR|O o encargo de reformar o imóvel
em caso de danos ao mesmo quando de sua entÍega ao LOCADOR.

CLAUSULA OITÀVA - DA FACHADA PRINCIPAL

8,1- A fachada princjpal do imóvel, objelo do presente conlralo de IocaÉo, náo poderá

ser modificada, podendo, entretanto, o LOCATARIO, promover as adaptaçóes na sua
parte inteÍna, que julgar necesúria, desde quê êstas não @mprometam a estruturâ e
seguranç€ do imóvel, com prévia anuência, por escÍito, do LOCADOR ou seu
representante legai, para esse Ím constituido.

CLAUSULA NONA - DAS BENFÊITORTAS E DA CONSERVAçÃO

9,í - O LOCATÁRIO poderá executar todas as obrâs, modiÍcaçóes ou benfeitoriâs
sem prévia autoízação ou conhecimento do LOCAOOR, sempre que a utilizaçáo do
imóvel estiver comprometida ou na iminência de qualqueÍ dano que comprometa a
continuaçáo do presente contrato de locaçáo. As benfeitorias necessárias que forem

executadãs nessas situaçóes seráo posteíoÍmente indenizadas pelo LOCADOR.

9,2 - As benÍeitorias úteis, desde que autoÍizada§, seÉo indenizáveis e peÍmitem o

exercicio do direito de Íetençáo.

9.3- As benfeitorias voluptuárias serâo indenizáveis, caso haja prévia concordância do

LOCADOR. Caso náo hâia concordància na indenizaÉo, poderáo ser levantadas pêlo

LOCATARIO, Índa a locaçáo, desde que sua.etirada náo aíe(e a estrutura e a

substância do imóvel.
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9.4 - Caso as modificaçóes ou adaptaçôes Íeitâs pêlo LOCATARIO venham causar
algum dano ao imóvel, durante o peÍiodo de locaÉo, esse dano deve ser sanado âs
expensas do LOCATARIO.

CLAUSULA DÉCI A - DA DOÍAÇÃO ORÇATIENTÁR|A

í0.í . As despesas com o pagamento do aluguel mensal e demais encargos correráo
â conta da seguinte dotaçáo orçámentária:

02 PODER EXECUTIVO 09.OO SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL
TRABALHO É CIDADANIA 08 ASSISTENCIA SOCIAL 122 ADMINSTMÇÁO GERAL
0106 DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL 2O54,OOOO MANUT, E FUNC,
DA SECRETARTA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
FíSICA

CLAUSULA DECIi]IA PRIi'EIRA . DA VISTORIA DO IilIÓVEL

íl,l - AO LOCADOR é reseívado o direito de viíoriar o imóvel objeto do prêsente

contrato de locaÉo quando achar conveniente, desde que Íaça em horáÍio compáível
com o funcionamento do órgáo ocupante, podendo trazàlo, no todo ou em paíe,
ressalvadas as dependências que as circunstancias no momento as tornem privativa§,

ou as que pêla natureza das atividades nêlas desenvolvidas, recomêndam acesso
rêseNado a deteÍminados seÍvidores.

íí.2 - Para fiel disposto no c€put desla cláusula, o titular do órgáo ocupante do imóvel

objeto do presenle instrumento ou quem for poÍ este designado. acompanhará o

LóCADOR ou quem Íor por este designado, acompanhará o LOCADOR ou quem for
por este designado no exeÍcicio desse direito.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

í2,1 - Durante o prazo estipulado para a duraÉo do contrato' nâo poderá o
LOCADOR reaveÍ o imóvel alugado (art. 4'da Lei n'. 8 245191)

í2.2 - Ao LOCATÁR|O re§erva-se o direito de, no interesse do serviço público ou em

decoÍrência de motivos supervenientes, rescindir o presente contrato, §em qualqueÍ

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA PUBLICAçÃO

í3.í - Este contrato seÍá public€do em eÍÍáo, no Diário Olicial do Municipio de Alto

AÉgra do Pindaré, correnào as despesas poÍ conta do LOCATÁRIO' no prazo dê âté

20 (vinte) dias úteis após sua assinatura.
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CLAUSULA DÉCIiIA QUARTA. OO FORO

í4.í . Fica eleito o Foro da comarcâ de Sanla Luzia - MA, responúvel pelo Município
de Alto Alegre do Pindaré, com renúncja expressa de quaiquer outÍo, por mais
pÍivilegiado que sêja, para diÍimiÍ quaisquer dúvidas oriundas do presenle in§trumento.

E, por estarem assim justas, acertadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes, por seus representanles legais, ÍiÍmam o presênte instrumento
em 02 (duas) vias de igual leor e Íorma, para um só efeito, na pÍesença de 02 (duas)
teíemunhas que também os subscrevem-

Alto Alegre do Pindaré - irA, 08 de abril de 2022.

< a-,1-.<-9(/L

l*

ÉLA MARIA SA,NÍOS OO 
'VÁSC,,UEA'TOSecrctáia Municipal de Ássistércra Socra/

LOCADOR

Nome:
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