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Cláusula Prlmelra - I)as Parter

A Prefeitura do Município de Sucupira do R:iachão' Estado do Maranháo'

inscrita no cNpJ sob o nã õr orz.sg'g/0001-67, com sede administrativa na Rua são

José, n. 477, CeítÍo, S,ràrpir. do Riachão/MA.- cEp: 65.925-000, representada pela

Secretaria Municipal a" ÁãLi"i"tr.çáo a §r. Klevia Maria Lima de Sousa, Brasileira,

õ;il"t 
" óãaoà do nc"àÚ 

" 
u; o+otz+zzzot0-3 ssp/MA, inscrita no cPF sob o no

045.725.553-62, residente e domiciliada nesta Cidade' doravante - denominada

Locatárlo,edeoutraprtt",AXaBUZÂDECARW-ALHO'brasileira'1t'""ll9.toCPFsob
o n" 351.436. t4t-o4, nc.i'i; óossssa42otg-4 ssp/MA, residente e domiciliado na Rua

Irene Costa N' 251 - c"t tto I Sucupira do Riacháo - MA' doravante denominado

rc""aot, resolvem Íirmar o presente õontrato, mediante as cláusulas e condiÇões a

seguir:

Cláusula Segunda - Do Procedlmento

opresentecontratoobedeceaostermosdaJustificativadeDispensade
Licitação, baseadà ,ro irr"ir" x, art.24, c/c o art. 26 da lâí Federal n" 8.666/93 e ao

disposto na l,ei n" 8.245 de 18.10'91'

Cláusula Terceire - Do Objeto

O Contrâto tem por objeto a contratação de locação de imóvel salão

comercial, localizado n" 
-n"" 

Iiene Câsta, s/n, Centro, nesta Cidade, destinado a

instalaçáo e funcionamento das atiüdades da AGED - MA, (Agencia Estadual de Defesa

Ãg.ãp.à""ri" do Maranháo), conforme especiÍica a JustiÍicativa de Dispensa de Licitação

eã Proposta, que passam a integra o presente Termo '

Cláusula Quarta - Do valor

4.1 - o aluguel mensal é de R$ 1.2Ír2,OO (um mil duzentos e doze reais),

perfazendo o valor total do" contrato em Rs 1O.9O8r(x) (dez mil novecentos e oito reais)

irocedente do orçamento do Município paÍa o correÍrte exercício, nos termos da

õorrespondente lei orçamentária anual.

4.2_Asdespesascomofornecimentodeenergiaelétricaeáguasáode
inteira responsabilidade do LOCATÁRIO.

4.2: oscontratoscelebradoscoífiprazodevigênciasuperioradoze
meses, poderão ter seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou

na fatia ae previsão especifica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Cláusula Qutnta - Da Dotaçáo Orçamentárla

a
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5.1 - A despesa coÍTerá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

O4O1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL.
04.122.0002.2013.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de
Administração Geral;
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

Cláusula Sexta - Do Pagamento

Cláusula Sétlma - Do Prazo de Vlgêncla

O Contrato terá vigência até 31 de deznmbro de 2022, a contar da
assinatura do termo de contrato, podendo ser prorrogado.

Cláusula Oltava - Da Destinaçâo e Utlllzação

O imóvel somente poderá ser utilizado pelo Município,
uülizaçáo para quaisquer outros Íins, bem com sua transferência,
empréstimo ou cessão, a qualquer título, no todo ou em parte.

vedada sua
sublocação,

Cláusula Nona - Das Obrtgações da Locadora

I - A fornecer ao Município descrição minuciosa do estado do imóvel
quando de sua entÍega com expressa referência aos eventuais defeitos existentes,
respondendo pelos úcios ou defeitos anteriores à locaÇào;

II - A entregar ao Município o imóvel em estado de servir ao uso a que se
destina, bem como a garantir-lhe, durante a vigência deste Contrato, seu uso pacíÍico;

III - a pagar os impostos, as taxas, o prêmio de seguro complementar
contrafogo e as despesas extraordinárias de condomínio, que incidam ou venham a
incidir sobre o imóvel;

9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessâo ou promessa de cessáo
de direitos ou dação em pagamento, o Município tem preferência para adquirir o imóvel,
em igualdade de condições com terceiros, devendo a locadora dar-lhe conhecimento do
negócio mediante notificaçáo judicia,l ou extrajudicial.

Cláusula Déclma - Das obrigações do Municiplo

O Município Íica obrigado:

I - A pagar, pontualÍnente, o aluguel, as despesas ordinárias de consumo
de energia elétrica e água;

\
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O pagamento será efetuado, de acordo com as Normas de Execuçáo
Orçamentária, Financeira e Contábil do Município, em parcelas, mediante a
apresentação de fatura/ recibo, devidamente atestada pelo Locatário.

9.1 - A Í.ocadora Íica obrigada
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II - l,evar ao conhecimento da l,ocadora o surgimento de qualquer dano
ou defeito cuja reparação a ela incumba, bem com as eventuais turbações de terceiros;

V - A permitir a vistoria ou üsita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei
n" 8.245 de 18.10.91;

VI - A restituir o imóvel, finda a locaçáo, no estado em que o recebeu,
salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

Cláusula Déclma Hmelra - Da alteração contratual

11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a
celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do objeto, assim, como quaisquer
modiÍicações na destinação ou utilizaçáo do imóvel.

ll.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço,
compensaçáo ou penalizaçáo financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a
celebração de aditamento.

Cláusula Décima Segunda - Da lXssoluçáo

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto,
manifestaçáo escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
sem intermpção do curso normal da execução do Contrato.

Cláusula Dêclma Qutnta - Da Resciaão

O Contrato poderá ser rescindido:

I - Por ato unilateral da Administraçáo, reduzido a termo no respectivo
processo;

II - Na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na l,ei n" 8.245 de
18.10.91.

Cláusula Déclma §exta - Da Publtcação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicaçáo resumida do
instrumento pela Administraçáo, na Imprensa OÍicial, até o quinto dia útí do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocoÍTer flo prazn de vinte dias daquela data, após o
que deverá ser proüdenciado o registro do instrumento.
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III - realizar a imediata reparação dos danos veriÍicados no imóvel,
provocados por seus âgentes;

IV - CientiÍicar a locadora da cobrança de úibutos e encargos
condominiais, bem como de qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade
pública, ainda que dirigida a ele, [ocatário;

Cláusula Dêclma Sêtlma - Do Foro \
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Fica eleito o foro de São João dos Patos, para dirimir quaisquer dúüdas
relaüvas ao cumprimento do presente Contrato.

Sucupira do Riacháo/MA, 06 de abril d,e 2022.

U"rn o(l h,,.-o,--

Klevia Maria Lima de Sousa
RG N. 045.725.553-62

Pelo Munlcíplo:

ff.ISss 2O

cPF N. 351.436.141-04
Petre contratada:

Testem

Nome:
CPF:

V

No,,,e:üvl-il ,& À84/" àl'"
cPF 6( j 4rtl 363- 6,

Rua Sso José, N' 479, Cenao - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.33E/00O1-67

Fone/fax: (99) 3553- 1 098/10 l9
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