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CoNTRATO N. m0/2022
PROCESSO No í2612022

CONTRATO DE LOCAçÃO OE

IMÓVEL PARA FINS NÃO
RESIDENCIAIS OUE ENTRE SI
FAZEM, DE Ui' LADO, O MUNICIPIO
OE ALTO ALEGRE DO PINDARE,

MUNICIPAL, E DO OUTRO LADO,
JOSE RODRIGUES SILVA, NA
FORÍtlA ABAIXO.

Pelo pÍesente instÍumento paíticular de aditamento ao contrato de locaÉo quê fâzêm

ENITE.Si, dE UM IAdO MUNiC|PIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/UA, AITAVéS dA

SUA SÉCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCh SOCIAL, ÍRABALHO E

CIOAOANIA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP,MA, SEdiAdA NA AV, JOáO

Xxlll, S/N - Centro, Aho Alegre do Pindare/MA, CNPJ No 01 .612.83210001-21

doravante designada LOCATÁh|A, neste ato rêpresentado respecliv-afie-nte pela

SecÍetáriâ MunÉapal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, a Sra ÉLZA MARIA

§llrOS oO XÀSClmgxrO, brasileira, casada, portadora da Cédula de ldeniidade

Éioáàsso làministraUvo n"' tzStZOzz, Dispensa de licíaçáo, ralificêda pelo

ir@rtes às disposiçóes constante-s no art 24

inciso X e 26 da Lei no 8.666/93, e suae aheraçóes, Lei Municipal de Alto Alegre do

ãràãá - úl n' 0'19/20 e aÍt. 10 § 2', lV, do Decíeto Municipal de Alto Alegre do

Pindâré - MA no 021/20 sob as cláusulas e condiçóes seguintesi

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

í.í Contratação Íeferente Locaçáo Social de imóvel de propriedade de Jose Rodrigues

Silva. em c8Éter de benefício social, destinado a Lucilene Rodrigues Aguiar'

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

Ciãade, e JOSE RODRIGUEs SlLvA, inscrío no Cadastro Nacional de Pessoâ Física

n"- tsi.zls.soe-sz e RG no. 000082753197-4, nesie ato denominada LocADoR,
neSóLvtl,,t 

".t"0r", 
o presente CONTMTo DE LoCAÇÃo DE lMÔvEL PARAFINS

RÉSIDENCIAIS, localizado Rua Rio Btanco s/no. Baino Trizidelâ - Centro, Atio Alegre

oo ÉinJ"r.élún, vrslNDo A coNCESSÃo DE BENEFiclo soclAL DE ALUGUEL

óôCiÁ1, ", beneficio de LUCILENE RODRIGUES AGUIAR, inscrita no cadastro

úã"ionãi a" Pessoa Fisica n'. 026.353 083-30 e Portadora do RG no' 030708732006-

Z, àÀ ia"" de deconência de desastre ou calamidade pÚblica,- tendo.-em .vista ,o

AÍRAVÉS DA PREFEITURA
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CLAUSULA SEGUNDA - OA VGÊNCIA

2.1 O p@zo de vigência do presente contráo de loc€çáo é de 06 (seis) meses, a
contar da assinatura do contráo, medianle a devida comprovaÉo da ocoÍrência do
Íato geradoÍ do dheío ao beneÍcio, podendo ser proÍTogado por igual periodo, ou,
enquanlo peÍdurar a situação de risco ou vulnerabilidade social do beneÍiciário.
condicionada a pronogaÉo do beneÍicio à emissão de parecer técnico, nos termos do
que eslabelece a Lêi Municipal de Alto Ategre do Pindaré - MA no 019i2O e ãrt. .t0 

s 20,
inciso lV, do Decreto l\íunicipal de Alto Alegre do pindaÍé - MA n. 021/20, observadas,
em tudo, as disposiçóes dos artigos 24, inciso X e 57 da Lei 8.666/93.

2.2 . Permanecendo o Loc€tário no imóvel após a data fixada como termo da vigência
do Contrato, presumir-se-á proírogada a locaçáo por tempo indeteÍminadó, nas
condiçóes ajustadas - conforme disciplina o art. 56 da Lei 8.245, de 18/10/1991 _

considerar-§e.ão, entretanto, devidos os alugueres áé a data da entÍega do imóvelou
da notiÍicaçáo do LOCADOR para o recebimento, independentemente ãa existéncia de
outras pendências, desde que eíeja efetivâmente desocupado o imóvel.

2.3 - Qualquer toleráncia do LOCADOR, de seu procuradoÍ ou prepoío, náo sg
entenderá como renovaçáo ou modíficação de qualquer clausula desie contrato.

CLAUSULA TERCEIRA . DO VALOR E DA COBRANçA DE ÂLUGUEL

3.1 - O valor global do presente ContÍáo é de R$ í.g00,00 (mit e oitocentos rêâis), a
ser pago em 06, (seê) paÍcelaE mênsais dê R$ 300,00 (trêzentos roais), úopagamento o LOCATÀR|O se compromete a trazer áé o dájmo dia do mês
subsequente ao mês vencido.

3.2 - O aluguel será cobrado pelo LOCADOR, mediante a apresentaÉo da respecliva
fatura ou recibo, elaborados com observância da LegislaÉo em vigoi, e pago até o 6ô
(seno).dia útil_ do- m,ês suôsequente ao vencido, creditado em cãnfa aó fbClOOn,
qualseja: BRÂDESCO AG:l75í-S C/C: OS07g98-9.

3.3. Quando da o@rrência de eventuais atÍasos de pagamento provocados
exclusivamênte pela Administraçáo, o valor devido deverá ser acrescido de
compensaÉo ínanceira, cuja apuração se fará desde a dáa de seu vencimento áé a
dáa do eÍelivo pagamento, em que os juÍos de moÍa seÉo calculados à taxa de O,Solo
(meio por_cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicaÉo dês
seguintes Íórmulas:

I = (T)Uí00/36s)

EM=lxNxVP,onde:
I = índice de compensaçáo íinanceira;
TX = PeÍcentual da taxa de juros de moÍa anual;
EM = Encargos moratórios;

Folha n'

Procêsso n,

Rubricá
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N = Númeo de dias entÍe a data prevista para o pagamento e a do eÍetivo pagamento;
VP = Valor das parcelas em atraso.

CLAUSULA OUARTA - DO REAJUSTA ENÍO

4.1 - O presente Conkato poderá, por acordo entre as paÍtes, ser reajustado

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

utilizâÉo, para tal fim, o valor encontrado peia variaçáo nominal do indice de variaÉo
do IGPM/FGV, aplicândo-se, no que couber, o Principio da Livre negociaÉo,
obedecidos os limiles legais e em conformidade com a Lei no 8245/1991,
prêservando-se, sempre, o valor compatível com o de merc€do, conforme exige o
inciso X do aÍt. 24 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO GESTOR DO CONTRATO

5.1 . A SecretaÍia Municipal que motivou o presente contrato' designará o gestor do

conlrato, que será o responsável pelo acompânhamento/supeÍvisâo do fi€l

cumpímento do obieto contÍatual, e adotará todas as providências cabivêis e

nec;ssárias para ã manutenÉo da regularização na prestaçáo dos serviços

credenciados.

5.í.í - O Gestor do Contráo anotará em registro próprio todas as ocorrências

àti"ion"a"t com â execuçáo do contraio delerminândo o que for necessário à

regularizaÉo das Íaltas ou deíeitos observados.

5.í.2 - As decisóes e providências que ultÍapassarem a compelência do ÍepÍesentanle

deveÉo ser solicitadas a seus supeaores em tempo hábil para a adoçáo das medidâs

convenientes.

5.1,3 - Além das atividades neste conlrato, no edital que originou essê contralo, bem

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

a) inspecionar sistematicamente o objeto do contÍato com- a fmalidade de' 
examinar ou vedficar se sua execuÇáo obedecê às especiÍicaçÔes lecnicas

de máeriais e/ou serviçls, ao proieto, aos pÍazos estabelecidos e demals

obrigaÇóes do contrato;

b) Oroanizar de forma §iíemática todas a§ informag6es pertinentes aos
' ol.J"""*" oue envolvem a obÍa pÍojetos, licitaÉo contrato' mediÉes'

tronogr"rrà lisico-Íinanceiros previstos e reallzados' a9.Ítivos

reajusiamenlos, Íealinhamentos, pagamêntos Projeto como constíuido (As

Buiít;, termos de recebamento provisório e definitivo e devolução dê

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

d) AÍerir as mediçóes dos serviços executados que deverâo seÍ
acompanhadas por registro folográfico e pelas respec:tivas memórias de
úlculo;

e) Solicitar, IoÍmalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações,
justificativa técnica Íespectiva e com base na mesma, formar juízo de valor
desses eventos e encaminhar a documentaçáo necesúria para instâncias
superiores providenciaÍem as medidas cabíveis aos mesmos;

f) Comunicar a instancias supeÍiores qualquer infraçáo cometida pela
contratada, mediante parecÉr técnico Íundamentado, nos termos da Lei de
Licitaçóes, a Íim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no
CRONOGRAI\,A FISICO-FINANCEIRO apÍesentado anexo a este
instrumenlo, consideÍando que a execuçáo de cada serviço/etapa será
afeÍido, em cada mediÉo, consoante CRONOGRAI\,A
FISICOFINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferiçáo dos prazo§
se dará mediante a comparaçâo entre o valor total da etapa prevista no
cronograma Íisico-financeiro e o eÍetivamente realizado, no mê5 em análise
(caso exista).

5.3 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizaçáo e avaliaçáo de que trata este item
náo excluem a responsabilidade da Contratada e nem coÍlfere à Contratanle
responsabilidade solidária, inclusive perante lerceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execuÉo dos serviços contratados.

5.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no lodo ou em parte, os
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presenle Contrato e o Edital
que o originou.

5.5 - A Superintendência de Acompanhamenlo de Contratos e Convênios, vinculada à
SecretaÍia Municipal Planejamento, Orçamento e Gestáo, seÍá responsável pelo

acompanhamento e ÍiscalizaÉo na execuÉo dos serviços cgntratados, auxiliando o
gestor do contÍato no Íiel cumprimento do objeto desle Edital.

CLAUSULA SEXTA " DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL

6.1 - O LOCATÁR|O reconhece receber o imóvel, objeto do presente contrato' em
perfeitas condiÉes de uso, Íicando â cusla do LOCATÁRIO, os reparos e obras que

venha a necessitar o imóvel, mantendo-se em perfeito estado de conservaçáo,
obrigando-se a .estitui-lo nas mesmas condiçóes que o rêcebeu, salvo as

lr;rh;,ü
] Frseesso nl

LIytL4
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deterioraÉes de@nentes do seu uso normal, de acordo com as determinaçôes do
ar1.23, inciso lll, da Lei nô 8.245, de '18 de outubro de 1991.

CLAUSULA SÉNMA - OA RESPONSÂBILIDADE

7.í - É de responsabilidade do LOCATÁR|o, o pagamento das despesas relativas ao
consumo de luz, d'água e esgoto, utilizaçáo de serviços telefônicos. taxa de lixo, bem
como quaisquer outros da mesma náureza assim determinados pelo Poder Público,
que vierem a incidir sobre o imóvel, Íeíerentes à utilizaÉo do mesmo.

7.2 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, o pagamento das
dêsp€sas relativas aos tributos e emolumentos que não se enquadrem no que dispóe
a Cláusula anterior, e que incidirem ou vierem a incidir sobre o imóvel objeto do
pÍesente contÍalo de locaÉo.

7.3-É tâmbém de Íesponsabilidade do LOCATÁR|O o encargo de reformaÍ o imóvel
em caso de danos ao mesmo quando de sua entrega ao LOCADOR.

CLAUSULA OITAVA . DA FACHADA PRINCIPAL

8.1- A fachada principal do imóvel, objeto do presênle contrato de locaçáo, náo podeÍá

ser modificada, podendo, entretanto, o LOCAÍÁRIO, promover as adaptaçóes na sua
paÍte inteÍna, que julgar necessária, desde que eías náo comprometam a estrutura e
segurança do imóvel, com prévia anuência, por escÍito, do LOCADOR ou seu
representante legal, para esse Ílm constituido.

CLÂUSULA NONA . DAS BENFEITORTAS E DA CONSERVAçÀO

9.! - O LOCATÁR|O poderá executar todas as obras. modificêÉes ou benfeitorias
sem prévia autorizaçáo ou conhecimento do LOCADOR, sempre que a utilizaÉo do
imóvel esliver compÍometida ou na iminência de qualquer dano que comprometa a

continuaÉo do presente contÍato de locaÉo. As beníeitorias necesúrias que forem

executadas nêssas situaÉes seráo posteriormenle indenizadas pelo LOCADOR

9.2 - As benfeitorias úteis, desde que aulorizadas, seráo indenizáveis e permitem o
exercício do direilo de retenÉo.

9.3- As benÍeitorias voluptuáÍias serão indenizáveis, caso haja prévia concordância do
LOCADOR. Caso não haia concordância na indênizaÉo, poderáo ser levantadas pelo

LOCATARIO, flnda a locaÉo. desde que sua retirada não atete a estrutura e a
subíância do imóvel.
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9.4 . Caso as moditicaçóes ou adaplaçóes Íeitâs pelo LOCATARIO venham causar
algum dano ao imóvel, durante o período de locaÉo, esse dano deve ser sanado às
expensas do LOCATÁRlO.

CLAUSULA DÉCI A. DA DOTAÇÂO ORçAÍÚENTÁRIA

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

02 PODER EXECUTIVO 09,OO SECRETARIA OE ASSISTENCIAL SOCIAL
TRABALHO E CIDAOANIA 08 ASSISTENCIA SOCIAL 122 ADMINSTRAÇÂO GERAL
0106 DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL 2O54.OOOO MANUT, E FUNC.
DA SECRETARTA 3.3.90.36.00 OUTROS SERV|ÇOS DE TÊRCETROS PESSOA
FíSICA

CLAUSULÁ DECIiIA PRIÍIIEIRA. DA VISTORIA DO IÍIIÓVEL

11.1 . AO LOCADOR é resêrvado o diÍeito de vistoÍjar o imóvel objeto do presente

contrato de loc€Éo quando achar convenieÍÍe, desde que faça em horário compalível
com o funcionamento do órgáo ocuparde, podendo trazàlo, no todo ou em parte,

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

ou as que pela natuÍeza das atividades nelas desenvolvida§, recomendam acesso
reseNado â deteÍminados sêrvidores.

í í.2 - Para fiel dispoío no caput desta cláusula, o titulaí do órgáo ocupante do imóvel

objeto do presente instrumento ou quem for por esle designado, acompanhaé o
LOCADOR ou quem for por este designado, acompanhará o LOCADOR ou quem for
por este designado no exeÍcicio desse diÍeito.

CLAUSULA DÉCIITA SEGUNDA . DA RESCISÃO DO CONTRATO

í2.1 - DuÍante o prazo estipulado para â duraÉo do conlrato, náo poderá o
LOCADOR reaver o imóvel alugado (art. 4'da Lei n'. 8.245191)

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

decorÍência de motivos supeNenientes, rescindiÍ o presente contÍato' sem qualquer

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

CLAUSULA DÉCITIA TERCEIRÂ - DA PUBLICAÇÃO

í3.1 - Este contrato será publicado em eírato, no Diário Oficial do Municipio dê Atto

Alêgre do Pindaré, corÍendo a§ dê6pêsas po. conta do LOCATARIO, no prazo de áé
20 (vinte) dias úteis após sua assinatura.
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CLAUSULA DÉCIÍÚA SUARTA . DO FORO

í4,í - Fica eleito o Foro da comarca de Santa Luzia - MA, responsável pelo Município
de Allo AlegÍe do Pindaré, com Íenúncia expressa de qualquer outro, por mars
privilegiado que seja, paÍâ dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumêntô

E, por estarem assim justas, acertadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes, por seus representantes legais, firmam o presente instrumenlo
em 02 (duas) vias de igualleor e Íorma, para um só efeito, na presença de 02 (duas)
testemunhas que tamtÉm os subscrevem.

Alto Alegre do Pindêré - MA, 08 de abrilde 2022.
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ELZA MARIA SANTOS DO NASCITüENTO
Secretáia Municipal de Ássisfêncra Soc,a/

LOCATÁRIA

ÇcllBr dza.yt ,( +,.;2
@

LOCADOR

TESTEM

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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