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CONTRÂTO N'i(3&42&0r/r023
DISPENSA N" 06/2023
PROCESSO No 4rt.428n023

Coatrrúo dc LocrçIo dc inóvcl, ros tcmo§ do
Processo de Dispensa N' 06/2023CPL

C'láusuh Primeira - Das Prrúcs

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO zuAC,HÂO . MA . SECRETARIA
MLINIICIPAL DE EDUCAÇÃO - inscrita no CNPJ no 0ó.104.029/00O1-0E, com cndereço na Rua São José,
n"477, Centro, CEP: 65.6ó8-000 - Sucupira do fuachão/MA, neste ato representada pela Secretrfu.ia de
Fd'.c€{âo a Sra" Kariny Akndê brdsileiÍâ, poÍtser8 da C€duls d€ ldêrltidsdê RG sob o n" 0tzeos38200t+
ssP/MÀ inscrito no cPF sob o n" 713.ó00.503-53, denomin"áa Locatkio, e de outra paÍte, JosE
CTONCALTVGS DE SOUSA, brasileiro, casado, portador do RG sob o n" l5zl427 SSP/PI, inssito no CPF sob o
n' 093.686.803-10, rcsidcntc e dorniciliado na Rua H€Ímes &a Forscca sin - Catro - Silo Joib dos P*os - MA,
doravante denominado Locador, resolvem firma o presorte contrato, mEdiafie as cláusulas e condições a
segúr.

Cltusub Scgunde - Do Proctdimcoúo

O prescnte Conffio obcdêoê aos tsmos da Jusrificaiva de Dispensa de Licitaçâo, baseoda
no inciso { aÍi. 24, clc o ar:.. 26 daLei Federal no 8.666/93 e ao disposto na Lei n. 8.245 de 18.10.91.

ClÍd Tcmein- IroObjdo

O Cootrato tem por objeto a de Locação de um imóvel Residencial, localizado na Rua
São José s/n - cenfo Sucupira do Riachão - MA destinado ao firncionamento das instalações da Creche
Tia Rosilda de Sucupira do Riachão - MA, conforme especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação e a
Prqostq qu€ passam a intcgm o presene Termo.

Cliusule Quertr - Do vebr

4.1 - O valor contratual é de R$ 10J92,ffi (dez mil trêzetrúos e rovetrto e dois reais),
diüdido cm prrcclas de R$ 866'ffi (oitoccntos G scss.nta ê scis rGais), procedente do Orçamorto do
Municipio pq'a o corrcntc qcrcicio, nos tcrmos da conespordcntc lei orçmcntíria uual.

4.2 - As despesas com o fomecimento de energia elétrica e água são de hteira
responsabilidadc do LOCATÁRIO.

4-2 - Os Contratos celcbmdos cúm prazo de vigência suptrior a dozc mcscg pndãão tÊÍ
seus valores atrualm@tô, reajustados por indice adotado em le! ou na falta de previsâo específica, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Cláusuh Quinta - Dá Dotação Orçemcntária

5.1 - A despesa correrá à curls da seguinb Oo&çgo Crsercmtei&

05.01 - Ssetaria Municipâl d€ Educação.
12.122.00íI,2.m17.0000 - Mrrue.tl@ e Fuacimmranto da Secrctuia Mrmicipal d. Eórcação;
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

Clkdr Scxtr - Do Ptt x..úo
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O pagamento será efetuado, de acotdo com as Normas de Execução Orçamentária,
Finuceirâ e Curríbil do Mrmicipio, err pa'celas, o€dimte a spesmtação dc f*ralrecrlbo, devidrneate
âúestâda pdo Loütário.

Clóusuh Sétiu - Do Prrzo de Vigêncir

O Contrato terá vigência até 3l de dezembro de 2023, a contar dâ assinatura do termo de
ootrtrdo, podúndo s€r prcÍÍogado.

CHusula Oitava - Da Dcstinrçiio ê UtilizaçÍo

O imóvel somente podfií s€r utilizado pelo Municipio, vedada sua utilização para quaisquer
outros fing bcrn com sua Eansf€r&ci8, sublocação, ernprésimo oü c€ssâo, a qualquer títrrlo. no todo ou crn
p8rte.

Clíusuh Non - Des Ctritrçõã dr l"acrdora

9.1 - A Locadora fica obrigada

I - A foncca ao Muoicipio dscriçâo minuciosa do esado do imóvel quado de sa comga
oom efipÍçssr rcÍixârcia aos wentueis dcfcitos orisentcs, rcspondendo pclos vlcios ou dcfeitos anteriorcs à

locaçâo;

II - A entregar ao Município o imóvel ern estado de servir ao uso a que se desting bem como
a ga'antir-lha, dnrante a úgfucia kte Cortrato, sou uso pacífico;

lll - a paga os impostos, as ta:<as o pÊrnio dc squro complem€nE conrafogo c as

despesas extraordinárias de condomínio, que incidm ou venham a incidir sobre o imóvel;

9.2 - No caso de venda, promessâ de veodâ, cossão ou pÍonesss d€ cessilo de direitos ou

@ão m pagamelrto, o Município tern prefer&rcia para @uirir o imóvel err igualdade & condições com
terceiros, devodo a l,ocadora dar-lhc conhecimento do ncgócio mediante notiÍicação judicial ou oarajudicial.

Cláusulâ Dócimg - Das obrigaçóes do Município

O Muaicípio fica úrigedo:

I - A pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinfoias de çonsruno & arergia elétrica
e água;

II - Levar ao coúecimento da l,ocadora o suÍgimento de qualquer dano ou dsfeito cuja
rtpca$o a ela inormba, bcm com as eventrais trutações de terceiroc;

Ill * rcúzar a imediata ÍeparÂç{o dos dmos vcrificados no imóvçI, provocados poÍ srr§
agentes;

IV - CientificaÍ a Locadora da cobrelça de tributos e encâÍgos condominiais, bern como de
qualquer intimaçfu, multa ou exigàcia & autoridade publica, aindâ que diÍigids a ele, Locaário;

V - A pcrmitiÍ a visoria ou üsita do imóvel ras hipoteses pcvistas na Lci no 8.245 dê

18.10.91;

V[ - A restituiÍ o imóvel, finda a locaçiio, no estado em que o recebeu, salvo as

da*crioÍa*õGs dÊcoÍr€ates do sa uso normd.
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Clíusule Décima Primeim - De elterrção contretual

ll-l - Todâ e qualquer alt€ragão deverá ser mediate a celebração de Terrro
Aditivo, vedada a alteração do objeto, assinr, como çaisquer modificaç{cs na destinaÉo ou utilização do
imóvel.

ll.2 - A alteraçâo de valor conúafiral, deconente do reajuste de preço, compeÍlsação ou
pcnalizaçâo finarceita prevista no Cootáo, beÍtr corno o omponho dc dotações orçanentÁrias suplenrantares até
o limite do respcctivo valor, dispcnsa a celebra@ dc aditancnto.

Cláusula Décima Segunda - Da Dissoluçâo

O ContraÍo poderá ser dissolvido dc comum acordo, basmrdo, psra tsÍlto, manifestaçâo
escrita de ume das prartes, com 8otêcedàcia mínima de 60 (sesse[t8) dias, s€Ín inteÍrupção do curso normel da
execuç& do Contrato.

Cláusula Décima Quinta - Da Rcscisão

O Contr*o podeni ser rescindido:

I - Por ato unilatcral da Admirislração, rçduzido a tcrmo no rcspectivo processo;

ll - Na ooorrência de uma das hipoteses eleacadas na Lei no 8.245 de 18.10.91.

Cliusuh Décine Scxte - De Publiceçâo c do Rcgirtm

A çficácia do Contrato fica condicionada à publicaçâo resumida do instrumsnto pcla
Administração, na lmprensa Oficial, ató o quinto dia útil do mês s€guinte ao de sua assinalura, paÍa ocorreÍ no
prazo de vinte dias daquela datq após o que deverá ser providenciado o registro do insúumento.

CLlusuh I)ócimr Sétimr - Do Foro
Fica eleito o foro de Sii,o JoiXo dos Patos, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao

cumprimcnto do presate Conffio.

Sucupira do Riachão,/MA, 13 de janeiro de 2023.

LMEIDA
SECRETÁRIA MLNICIPAL DE EDUCAÇÃO

cPF No 713.600.$3.53
CONTRATANTE

CÁLVES DE SOUSA
CPF N":093.68ó.803-10
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