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Cidade, e
Física n."
Alto Alegre do Pindaré/MA, neste ato denominada CONTRATADA, RESOLVEM
cetebraÍ o presente ooNTRATO DE LOC4ÇÀO DE ll\rÓVEL PARAFINS
RESIDÊNCIAIS, CONTMÍO DE LOCAÇÀO DÉ TMOVEL PAMFINS

MINUTA DO CONTRATO

CoNTRÂTO NO _/XX/XXX
PROCESSO N" _/XXXX

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÔVEL
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUN|CÍPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCh SOCIAL
TRÂBALHO E CIDADANIA, E DO OUTRO
LADO, 

- 

NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento paÍticular de aditâmento ao contrato de locaÉo que Íazem
entre si, de um lado Í$uNlClPlO DE ALTO ALEGRE DO PINOARE/ lA, atÍavés da
SUA SECRETARIA ÍYIUNICIPAL OÊ ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E
CIDADANIA OE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ- PIIAÂPT A, SEdiAdA NA AV, JOãO

Xxlll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ N" 01.612.83210001-21,
doravante designada CONTRATANÍE, neste ato representado respec'tivamenle pela

Secretária Municipal de Assisténcia Social, Trabalho e Cidadania, a Sra. ELZA MARIA
SANTOS DO NASCIMENTO, brasileiÍa, câsada, portadora da Cédula de ldentidade
RG no 77592797-0, e inscÍita no CPF sob o o" 844.413.ao3.-72, residente nesta

inscíito no Cadastro Nacional de Pessoa
. residentê na

RESIDENCIAIS, localizado na Alto Alegre do
Pindare - MA, CEP no 65398-000, visando a conc6são de bêneffcio social de
aluguel social em bênefício de em face de
decorrência de desastre ou calamidade pública, tendo em vista o Processo
Administrativo no 

-,Dispensa 

de LicitaÉo. Ratificada pelo Ordenador de
Despesa, submetendo as partes às disposiçóes constantes no art. 24, inciso X e 26 da

Lei no 8.666/93, e suas alteraçóes, Lei Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA no

0í9/20 e âÍt. 10 § ?, lV, do Decreto Municipal de Alto Alegre do Pindaré - lVlA no

021/20 sob as cláusulas e @ndiçôes seguintes:

CLAUSULA PRIIIIEIRA - DO OBJETO

í.í O presente instrumento tem poÍ objeto ConlrataÉo reÍerente a locação Social de
em caráter deimóvel dê propúedade de

benefício social. destinado a

- - Àv.l;i; Írlll. tr . c.ilro, 
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VGÊNCIA

2.1 O ptazo de vigência do presente contÍâto de locaÉo ê de 06 (seis) mêses, a
contar da assinatura do contrato, mediante a devida comprovaÉo da ocorrência do
Íato gerador do direito ao beneíicio, podendo sêr prorrogado por igual período, ou,
enquanto perduraÍ a situaÉo de risco ou vulnerabilidade social do beneticiário,
condicionada a proÍrogaÉo do beneÍicio à emissáo de parecer técnico, nos termos do
que estabelece a Lei Municipal de Aho Alegre do Pindare - MA n'019/20 e aÍ. 10 § 2',
inciso lV, do Decreto Municipal de Atto Alegre do Pindaré - MA no 021120, observadas,
êm tudo, as disposiçóes dos arligos 24, inciso X e 57 da Lei 8.666/93.

2.2 - Permanecendo o Locatário no imóvelapós a data Íixada como termo da vigência
do Contrato, presumir-se-á prorogada a locaçáo por tempo indelerminado, nas
condiçóes ajustadas - confoÍme disciplina o art. 56 da Lei 8.245, de 18/10/1991 -

considerar-se-áo, entráanto, devidos os alugueres até a data da entrega do imóvel ou
da notiflcaçáo do LOCADOR para o recebimento, independenle da existência de
outras pendências, desde que estejâ efetivamente desocupado o imóvel.

2.3 - Qualquer tolerância do LOCADOR, de seu procurador ou pÍeposto, náo se

entenderá como Íenovaçáo ou modificaçáo de qualquer clausula deste contÍáo.

CLAUSULA TERGEIRA . DO VALOR E DA COBRANçA DE ALUGUEL

3,í - O valor global do presente Contrato é de , a ser pago

. cujo pagamento o
até o décimo dia do mês subsequente ao mês

3.2 . O aluguel será cobrado pelo LOCADOR, mediante a apresenlaçáo da respecliva
fatura ou .ecibo, elaboÍados com obseÍvância da Legislaçáo em vigor, e pago até o 60

(seío) dia útil do mês subsequente ao vencido. creditado em conla conente indicada
peto LOCADOR. através de Ordem Bancária

3.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento pÍovocados
exclusivamente pela AdminiíraÉo, o valor devido deverá ser acrescido de
compensaÉo financeira, cuja apuraÉo se fará desde a dáa de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em quê os juros de mora serâo calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplic€çáo das
seguintes ÍóÍmulas;

| = (TÍ100/365)
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em 06 (seis) parcelas mensais de
LOCAÍÁR|O se compromete a trazeÍ
vencido.
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EM=lxNxVP.ondê:
I = índice de compensaÉo ÍinanceiÍai
TX = Percentual da taxa de juros de mora anuali
EM = Encargos morâtórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamenlo e a do efelivo pagamento;
VP = Valor das parcelas em atraso.

CLAUSULÂ QUARTA. DO REAJUSTATiEI{TO

4,í - O presente Contráo poderá, por acordo enlre as partes, ser rea.iuslado

anualmênte, na Íorma do art. 28 da Lei n" 9.069/95, íicândo pacluado que as parte§

utilizaráo, para talÍim, o valoÍ enconlrâdo pela variação nominal do índice de variaÉo
do IGPM/FGV, aplicando-se, no que couber, o Principio da Livre negociaÉo,
obedecidos os limites legais e em conformidade com a Lei no 8.24511991,
preseÍvando-se, sempre, o valor compatível com o de mercado, conforme exige o
inciso X do aÍt. 24 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO GESTOR DO CONTMTO

5.í - A SecÍáaria Municipal que molivou o presente contráo, designará o gestoÍ do

contráo, que será o Íêsponúvel pelo acompanhamento/supêrvisáo do íiel
cumprimenlo do objeto contratual, e adotará todas as providência§ cabiveis e
necessáÍias para a manutençáo da ÍegulaÍizaçáo na prestaçáo dos serviços

credenciados.

5.í.1 - O Gestor do Contrato anotará em registro pópÀo todas as ocorrências

relacionadas com a execuçáo do contrâlo, determinando o que foÍ necessário à
regularizaçáo dâs faltas ou deÍeitos obsêNados.

5.í,2 - As decisões e providências que ultrapassarem a compelência do representante

deveráo ser solicitadas a seus supeíiores em tempo hábil para a adoçáo das medidas
convenientes.

5.í.3 - Além das atividades nesie contrAo, no êdital que originou esse contrato, bem

como em seus anexos, sáo áribuiçóes do Geíor do Contráo:

a) lnspecionar sistematicâmente o objeto do contrato, com a íinalidade de' 
examinar ou veriÍicar se sua execuçáo obedece às especiÍicaçôes técnicás
de maieriais e/ou serviços, ao projelo' aos prazos estabelecidos e demais

obrigaçóes do contrato;

b) Organizar de formâ sistemálica lodas as inÍormag6es pertineniês aos' prôtessos que envolvem a obra: projetos, liciiaçáo' conÚato, mediçôes,

--- -i;. l;i-o-itin:-§-rir- . T;;iü-^ üti;ã;; i-; ii;;;;.-'-Íil c Ei-;r-' L iii:0 o o;- - - -
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cronogramas Íisicc.Íinanceiros previslos e realizados, aditivos,
reajusiamentos, realinhamentos, pagamentos, Prolelo como Construído (As
Built), termos de recebimenlo provisório e deíinitivo e devoluÉo de
cauçóes, etc.

c)

d)

e)

Disponibilizar, mensalmente, relatórios
em caso de obrai

Aferir as mediçôes dos serviços
acompanhadas por registro fotográÍico
cálculo:

constando informaÉês gerenciais

execúâdos que deveráo ser
e pelas respeclivas memórias do

Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisaçóes,
justificativa técnicá respecliva e com base na mesma, foÍmar iuizo de valor
desses eventos e encaminhar a documentaÉo necessária para iníáncias
superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

Comunicar a instancias superioÍes qualquer infraÉo cometida pela
contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos teÍmos da Lei de
Licitaeóes, a Ílm de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumenlo, considerando que a execuÉo de cada serviço/etapa será
aferido, em cãd.a mediÉo, consoante CRONOGMMA
FISICOFINANCEIRO, previamente aprovado e que a afêriçáo dos prazos
se dará mediante a comparaçáo entre o valor total da etapa prêvista no
cronograma físico-íinanceiro e o efetivamente realizado, no mês em análise
(caso exista).

5.3 - O acompanhamenlo, o controle, a fiscalização e avaliaÉo de que trata este item
náo excluem a responsábilidade da Contráada e nem conÍere à Contratrnle
responsabilidade soljdária, inclusive perante tercairos, por quaisquer irÍegulaÍidades
ou danos na execuçáo dos seÍviços contráados.

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

serviços ora conlráados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital
que o originou.

5.5 . A Superintendência de Acompanhamento de Contralos e Convênios, vinculada à
Secretaria Municipal Planejamento, OÍçamento e Gesláo, será responúvel pelo

acompanhamento e fiscalizâÉo na execuçáo dos serviços contratados, auxiliando o
gestor do contrato no Íiel cumprimento do objelo deste Edital.

----T;. i;ltilill, 3/N . c.nlro, 
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CLAUSULA SEXTA . DO RECEBITIENTO DO IMÓVEL

6.í . O LOCATÁR|O reconhece recêber o imóvel, obieto do pÍesente contrato, em
peíeitas condições de uso, ficando à cusla do LOCATARIO, os reparos e obras que

venha a necessitar o imóvel, mantendose em peíeito estado de conservêÉo,
obrigando-se a restitui-lo nas me§mas condiçóes que o recêbeu, salvo âs

deterioraçôes decorÍentes do seu uso normal, de acoÍdo com as determinaçóes do
art.23. inciso lll, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de '1991.

CLAUSULA SÉTIXIA - DA RESPONSABILIDADE

7.í - É de responsabilidade do LOCATÁRIO, o pagamento das despesas relafivâs ao

consumo de luz, d'água e esgoto. utilizaÉo de serviços leleÍônicos, taxa de lixo, bem

como quaisquer outÍos da mesma natureza assim dêierminados pelo Poder Público'
que vierem a incidir sobre o imóvel, reÍeÍentes à utilizaçáo do mesmo.

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

despesas relaiivas aos tributos e emolumentos que náo se enquadrem no que dispóe

a iláusula anterior, e que incidirem ou vierem a incidir sobre o imóvel objêto do

pÍesente contrato de locâçáo.

7.3-É também de responsabilidade do LOCATÁRIO o encargo de reformar o imóvêl

em câso de danos ao mêsmo quando de sua entrega ao LOCADOR.

CLAUSULA OITÂVA - DA FACHADA PRINCIPAL

8.1- A fachada principal do imóvel, ob.ieto do presente contÍato de locaÉo, náo poderá

ser modificada, podendo, entretanto, o LOCATÁRIO, promover as adaptaÉes na sua
paÍte intema, que julgar necesúíia, desde que estas náo compíometam a^eííutura e

segurança do imóvã|, com pÍévia anuência, poÍ escrito, do LOCADOR ou seu

representante legal, pâra esse fim constituido.

CLAUSULA I{ONA . DAS BENFEITORTAS E DA CONSERVAÇÃO

9.í - O LOCATÁR|O poderá executar todas as obras, modificáçóes ou benfêitorias

sem prévia autoÍizaÉo ou conhecimento do LOCADOR, sempÍe que a utilizaçáo do

imóvel estiver compiometida ou na iminência de quâlquer dano que-clmprometa a

continuaçáo do presente conlrato de locaçáo. As benfeitorias necessárias que torem

execuhdãs nessas situações seÍá) posteriormente indenÉada§ pelo LOCADoR'

-----;;. J;i;illll.9/,i . c.il,., 
^llo ^l.ar. 
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9.2 . As benfeitorias úteis, desde que autoÍizadas, serão indenizáveis e peíÍnitem o
exercício do direito de retenção.

9.3. As benfeitoriâs voluptuárias seráo indenizáveis, caso haja prévia @ncordância do
LOCADOR. Caso náo haja concordáncia na indenizaÉo, poderáo seÍ levanladas pelo

LOCATARIO, finda a locaçáo, desde que sua retirada náo aÍete a estrutura e a

substância do imóvel.

9.4 . Caso as mdificaçóes ou adaptaçóes feitas pelo LOCATARIO venham causar
algum dâno ao imóvel, durante o período de locaÉo, esse dano deve ser sanâdo às
expensas do LOCATARIO.

CLAUSULA DÉCI A - DA OOTAçÃO ORçA ENTÁRh

í0.í - As despesas com o pagamento do aluguel mensal e demais encargos correráo
à conta da seguinte dotaÉo orçameniária:

xx.xx.xxx.xxxxx.xxxn«.)«xxxx.xxxxx. ;

CLAUSULA DECI A PRIXIEIRA . DÂ VISTORIA DO IiIÓVEL

It.1 - AO LOCADOR é reseNado o direito de vistoriar o imóvel objeto do presente

contÍaio de locaÉo quando achar conveniente, desde que faç3 em horário compativel
com o funcionamento do órgáo ocuparíe, podendo tÍâzàlo, no lodo ou em parte,

ressalvadas as dependências que âs ciÍcun§tancias no momento as tornem privativas'

ou as que pela naiuÍeza das atividades nelas desenYolvidas, r@omendam acesso
Íeservado a determinados servidoÍes.

í 1.2 . Para Íiel disposto no caput desta cláusula, o titular do órgáo ocupante do imóvel

objeto do presenG instrumenlo ou quem for por este designado' acompanhârá o

LóCADOR ou quem Íor por esie designado, acompanhaÉ o LOCADOR ou quem Íor
por este dêsignado no exercício desse direilo.

CLAUSULA OÉCIMA SEGUNDA. OA RESCISÂO DO CONTRATO

í2,1 - Durante o prazo estipulado para a duraçáo do contrato' náo poderá o

LOCADOR Íeaver o imóvelalugado (aÍt. 40 da Lei no. 8.245191).

í2.2 - Ao LOCATÁRIO reserva-se o direilo de, no inleÍesse do serviço público ou em

decoÍÍência de motivos supervenientes' Íescindir o presente @ntÍÍlto' sem qualquer

ônus, mediante aviso previo de 60 (sesseÍ{a) dias.

-- ---i;. i;l;iiirr;-3-n :-C;;r Í0. 
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAçÃO

í3.'l - Este contrato será publicado êm eíráo, no Diário Oficial do Municipio dê Ahô
Alegre do PindaÍé, corendo as despesas poÍ conia do LOCATARIO, no prazo de alé
20 (vinte) dias úteis após sua assanáura.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA . OO FORO

í4,í - Fic€ eleito o Foro da comarcá de Santa Luzia - MA, responsávelpelo Municipio
de Alto Alegre do Pindaé, com renúncia expressa de qualquer outÍo, por mais
pivilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumenlo.

E, por estarem assim justas, aceÍtadas e contratadas, após lido e achado
confoÍme, as partes, por seus representantes legais, firmam o prôsente instrumento
êm 02 (duas) vias de igualteor e Íorma, para um só efeito, na presença de 02 (dua§)
testemunhas que tam!Ém os subscÍevem.

Alto Alegre do Pindaré/l\rA, de de YJ«X

LOCATÁRIA

LOCADORA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Av. J.lo )()(lll, 8/ . C.nlio, lllo Â1.!r. do Pindrta. ü4, CEP n'66.31E.000,
CNPJ i ' 0 1 . a 1 L 8 I 2 / 0 0 0 1 . 2 1 ,


