
Prí.ttw úridpol d.

SUClJPIRA
ErOFIAC|{AC)
Adminlstrondo poro o povo

fí

C()NTRÂTO N' 436.426 12023
DISPENSA N"O4l2023
PROCESSO No,136 -426.Ot n023

Contrato de Locação de imóvel, nos termos do
Pmcesso de Dispensa N' 04/2023CPL

Cláusula Primcin - Das Prrtcs

A Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, inscrita no CI.IPJ
sob o no 01.612.338/000 l-67, com sede administrativa na Rua São Jo*, n' 477, Centro, Sucupira do
Riachão/MA - CEP: ó5.925-000, representada pela Secretaria Municipal de Adninistração CsaI a Sr. Klevia
Maria Lima de Sousa, Brasileira, Solteir4 portadora do RG sob o N§ 040174772010-3 SSP/M,\ inscrita no
CPF sob o no 045.725.553-62, residante ç domiciliado noMunicipio de Sucupira do RiachãoÀ.{A doravante
deoominada Locrtlfb, e d€ outra p&te, LUZINETE coNCEçÃo DIAS MUNIZ, brasileira, casdo, portador
do RG sob o n'968.312 SSP/PI, inscrito no CPF sob o no 001.167.843-77, resideÍrte e domiciliado na Rua São
João Vn - Bairro - Varginia - BaÍão de Grajú - MA, doravante denominado Locedor, resolvem firmaÍ o
pÍ€s€nte corlkato, medisrtte as cláusulas e condições a seguir:

Cláusule Scgurda - Do Pnoccdimcnto

O presente Connato obêdece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação, baseada

no inciso X Nt.24, clc o aÍi. 26 daLei Federal n" 8.666/93 e ao disposto na Lei n' 8.245 de 18.10.91.

Cláusule Tcrccire - Do Objcúo

O Contrato teÍn por objeto a locação de um imóvel Residencial localizado Rua l0 de
Novernbroín centro Sucupira do Riachão - MA, destinado ao âpoio administrativo ao executivo Municipal na
ho@agrem de assessores ê fuiais êqúp€ técnic4 conforme especifica a Ju§iEcativa de Dispensa de Licitaçâo
e a Proposta, que passam a integra o presento Termo.

Cláusuh Quertr - Do velor

4.1 - O valor conhatual é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diüdido em perceles dc R$
50qm (quiEletoo rldrL ptro€od€nte do Orçrnento do Municipio puâ o corÍcnt€ exercício, nos t€Ímos da
conespondenrc lei orçamcmuâria anual.

4.2 As despesas com o foÍnecim€nto de Ên€rgia elétrica e aguE sào de inteira
responsabilidade do LOCATÁRIO.

4.2 - Os Contrãtos celebrados oom prâzo de ügência superior a doze meses, podúão tBÍ
scus valorcs, mualmcnta, roajustdos po Índicc ado6do sm loi. ou na frlta dc p,rwisão sspecífrca, peb Índice
Nacional dc Pr@s ao Consumidor - INPC.

Clíusula Quinta - Da Dotaçâo Orçamentárir

5. I - A despesa c,orrerá à conta da squinte Dotação Orçment kia

O4.OI - SECRETARIA MTNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
04.122.ff,02.2013.0000 - Manutengão e funcionsnento da Secretaria Municipal de A&ninistração Geral;
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Toceiros - Pessoa Físicq,

CÉusule Scrte - Do Pagrmcnto
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O pagmreuto scní efctuado, dê mdo com as Nrmas dê Errecüçfu Orçmtfuia,
Financeira e Contábil do Municipio, €rn p6Íc€Iâs! mediante a apresenta$o de ftura/recibo, deüdamenrc
atestada pelo Locatário.

Cláusula Sétima - Do Prazo de Vigência

O Cmtrdo tcrá úgêocia até 3l dc dczernbro da 2023, a conlr da assinatura do t€rmo dÉ

contrrto, podeÍldo ser pmrrogado.

Cllusula Oltava - Da Dcstinaçío e Utilizoçlo

O irúvcl somcnte poderá ser utilizado pelo Município, vedada sua utilização para quaisquer
outros fins bem com sua tÍúsfeÍênçia, sublocaçâo, ernpréstimo ou cessâo, a qualquer tíhrlo, no todo ou em
paÍte.

Cláusula Nona - Das Obrigaçõcs da Locadora

9.1 - A tocadora fica obrigada

I - A fomeccr ao Mrmicípio descrição minuciosa do estado do imóvcl quando de sua entrega
com €xpÍE$sa referÉncia aos eventuais dcfeitos existencs, rcspondendo pelos vícioo oo defeitos antsioÍes à
locação;

U - A €nt€gú ao Município o irnóvel ern estado dc servir ao uso a que sc destina, bem como
a garanú-lhe, durante a vigàcia deste Contrato, seu uso pacífico;

III - a pêge os impostos, as to€s5 o prêrnio de seguro complemenm contafogo e as

despcsas extraordinrárias de condomínio, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel;

9.2 - No caso dc vcnda, promcssa de venda, cessâo ou pÍornessa de cessâo dc dircitos ou
dação cm pagmento, o Municlpio tem preff.noia pârô âdquiriÍ o imóvel, cm igualdadc de condiçôcs com
terceiros, devendo a locadma dr-lhc conlçimsilo do ncgócio mcdiante notificação judicial or o<traúudiçial.

Cláusula Décims - Das obrigações do Município

O Mruricipio fica obrigado:

I A pag;ar, pontuelmente, o alugcel, as despesas ordinrírric de consunrc de energia elétrica
e agua;

II - Lsve ao conhecimento da tocadora o $rgimsnto de çalquer dano ou deftito cuja
rcpoação a ela incumba, bcm coÍn as cv€írtuais turbações dc terceiros;

III - rcalizar I imediatâ rcparaçâo dos danos verificgdos no ímóvel, provocados por seus

ageÍrtes;
IV Cientificar a Locadora da cobrança de tributos e encsgos c,olrdominiaiq bem como de

qualquer intimaçào, multa ou exigência de autoridade pública, aindâ que diÍigida a elq l-ocdáÍio;

V - A p€mdtiÍ a vistoria or üsita do imóvcl na hip&escs pÍwistâs na Lci no 8.245 de
18.10.91;

M - A rc«ioir o imóvel, fnda a locaçâo, Íro €'sírdo em que o rcceüeu, salvo as

det€rioraçôes d€corcflEs do seu uso normal.
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Clíusrh DéciE PriEcirr - Dr .lterrçio confrturl

l1,l - Toda e qualqu€Í alt€ragão dwení ser pÍocessada mediantc a cel€brsção de Termo
AdiÍvo, vedad* a alteração do objeto, assiro, corno quaisCueÍ modificações na dcstimçâo ou utilizaçâo do
imóvel.

I1.2 - A alteração de valor contrúual, decorrcnte do reajuste de preço, cmpensaçÍlo ou
ponlização finmceira previsa no CoÍrtrato, bem como o erryenho de do@ões orçanentaias suplernentues até
o limite do rospoctivo valor, dispensa a celebração de BditaÍnento.

Cláusula Dccima Scgunda - Da Dissolução

O Connato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastandq para tânro, manifestação
escÍita de utna d*s pates, com antecêd&lcia mínima de 60 (sessenta) dias" sern intcrrupção do crrrso normal da
execrrçfo do Cotrato.

Cláusula Decime Quinte - Da Rescisáo

O Contrdo podeú ser rescindido:

I - PoÍ ato unil*€ral dâ AdmiÍisrração, reduzido a termo no respoctivo processo:

II - Na ocorÉncia de uma das hipóteses elencadas na Lei n" 8.245 de 18.10.91

Cliusuh Décimr Scxtr - Ih Publicaçio c do Rcghtro

A eficácia do Conffio fica condicionada à publicação resumida do insímmento pela
Aóninistração, na knprensa Oficial, até o quinto üa útil do mês seguinte ao de sua assinatuÍa, paÍa ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data ryos o que deverá ser providenciado o ÍegisíÍo do inslÍum€nto.

Clíusuh DÊcina §étimr - Ilo Foro
Fica €lcito o frro & São João dos Püos, püa dirimk qusisqucr dúvklas rel*ivas ao

cumprimento do presente Contrato.

Sucupira do Rirhão/MA, 13 de jarciÍo d€ 2023

a__-.rV\Cl-
KLEVIA MAR1A LIMÀ DE SOUSA

SECRETARIA MI.JNICIPAL DE ADMIMSTRT{ÇÃO GERAL
cPF N'045.725.553ó2

CONTRATANTE
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LUZINETE CONCEIÇ AS MUNIZ

CPF Nor 001-ló7-843-77
CONTRÂTADA

Testemunhas

Nome: .(Jtg,s-39 N*,",ünhL 4L Àgrr'* J_/r^
CpF: ó1, LDq- V )._ é\ú[CPF t

Rua São Joe. N" 4?9, Ceo[o - CÊPr 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/(x]()l ó7
Foney'fax: (99) 3553-1098/1019

Eüail : prdtitursclpindorir&o@nar:l.com
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