PREFEITURA MUNICIPAL
DE SITIO NOVO - MA

GABINETE DO PREFEITO
Contrato de Locação de imóvel,
nos termos do PROCESSO DE
DISPENSA NO 010120161cPL.
Cláusula Primeira - Das Partes
A Prefeitura do Municipio de SItio Novo, Estado do
Maranhâo, iriscrita no CNPJ sob o no 05.631.031/0001-64, corn sede
administrativa na Av. Presidente Sarney, s/n, Centro, SItio Nova/MA
- CEP: 65.925-000, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOAO
C4RVALHO DQSREIS, brasileiro, casado, comerciarae, portador do
RG n° 22p4 33420027 SSP/MA, inscrito no CPF n°.168.460.44272, rgsentfl e domiciliado na cidade de Sitio Novo/MA, cloravante
.D.LLV/4, vrastieira 1 casacia, portadora.do
RGPP1;099 .413
SEJUSP/MA, i45&ito :n6 CPF n° 8l4.009S33-34;.resjdènte
e
domicil'na
AV.
SARNEY N 0 1232 - SItio Novo/MA, , ovante
di
Locadora, resolvem firmar o presenté:.. cbntrato,
mediante as cláusul as: e enndirñec cniiir•
-.

Cláusula Segunda - Do Procechmento
0 presente Contrato obedece aos termos da
Justificati'ia de Dispensa de Licitaçäo, basëada no incisox, art. 24,
c/c o art. 26 dà Lei Federal n° R.EFaS/QR
n flcnncfn n
i& wfl 0 IA

localizado na Avencàa
Qd
Lts. 4 a 7, Parque Leontino Nascimento - SItlo Novo/MA,
destinado ao funcionarnento e instalaçôes das Escolas do Ensino
Infantil desta Municipalidade, conforme especifica a Justificativa de
Dispensa de Licitaçäo e a Proposta, que passam a integra a presente
Termo.
Cláusula Quarta - Do valor
4.1 - 0 aluguel mensal é de R$ 2.000,00 (dois ml,'
reals), perfazendo o valor total •do Contrato em
R$ 20.000,00
(vinte mil reals) procedente do Orcamento do municIpio para o
corrente exercIclo, nos termos da correspondente lei orcamentária
an ua I.
4.2 - As despesas com a fornecimento de en gia
elétrica e água sâo de inteira responsabilidade do LOCATARIO,//
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4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigencia
superior a doze meses, poderao ter seus valores, anualmente,
reajustados por indice adotado em lei, ou na falta de previsao
especifica, pelo Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC.
Clausu/a Quinta - Da Dotacao Orcamentaria
5.1 - A despesa correra a conta da seguinte Dotag5o
Orgamentaria:
Unidade - 026 - Secretaria de Educasao;
Sub Unidade 01-.- Fundo de Desenvolvimento da=
Basica FUNDEB 4Q°/o =`
12.36 40 2042 0000 l t tet
gao
f x o Funde
Infan/ til; F
~

3.3.`6 .

00 -_[ fif tc

de E)
parce

`Pruirr't ;an ,.._,_..

+o, em
am.ente

Clausu/a

ser

transferencia, suWSTc
no todo ou em parte.

bern com' sua
ivalquer titulo,

Cidusula Nona - Das Obrigaco"es da Locadora
9.1 - A Locadora fica obrigada
I - a fornecer ao Municipio descrig5o minuciosa do
estado do imovel quando de sue entrega com expressa referencia aos
eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vicios ou defeitos
anteriores a locagao;
II
a entregar ao Municipio o imovel em estado de
servir ao use a que se destine, bern como a garantir-Ihe, durante a
vigencia deste Contrato, seu use pacifico;
III - a pagar as impostos, as taxes, o premio de seguro
complementar contra fogo e as despesas extraordinaria de
condominio,. quo incidam ou venham a incidir sabre o imovel;
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9.2
No caso de venda, promessa de venda, cessão ou
prornessa de cesso de direitos ou daçäo em pagamento, 0 MunicIpio
tern preferência para adquirir a imôvel, em igualdade de condiçöes
corn terceiros, devendo a Locadora dar-Ihe conhecimento do negOcio
mediante notificaçào judicial ou extrajudicial.
-

C!áusula Décima
Das obrigaçöes do Locatãrio
0 MunicIpio fica obrigado:
I / - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas
ordinârias - de .cbnsumo de energia elétrica e água;
II
levar ao conhecimentoda Locadorao suNirnento
de quaItjer dano pu d.effto d4a reparaco - a ela -incumba, - bern com
as eventuai ~
IlL
realizar a imediata
reDãrdtäb dts danos
-

,

-

-

:

:-

Lieriiiridr a LUCdaura ca coorança

trioutos e

encargosithndominiai, bern como de qualquer intimaçäbf multa ou
exigência Ude áütoridade pOblica, -airida qua dirigida a el
V
a permitir a vistorta cu visita dQ imovel nas
hipóteses prëvistasi4& Lei ii 8.245 de 184G.91,..
restituir o irnóvel, finda a locaçào, no estado em
que 0 recebeu, salvo asdeterioraçôes decorrentes do seu USO normal.
-

-nn odificag6e s

na

destinaçâo ou

C.

11.2
A alteraçâo de valor contratual, decorrente do
reajuste de preço, compensação ou penalizaçâo fmnanceira prevista no
Contrato, bern como o empenho de dotaçöes orçamentârias
suplernentares ate o Jimite do respectivo valor, dispensa a celebração
de aditamento.
-

Cláusula Décima Segunda Da Dissoluçao
0 Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo,
bastando, para tanto, manifestaçäo escrita de uma das partes, corn
antecedência minima de 60 (sessenta) dias, sem interrupço do curso
normal da execuço do Contrato.
-

Ciáusula Décima Terceira Da Rescisâo
0 Contrato poderá ser rescindido.,
-
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I - Por ato unilateral da Administração, reduzido a
termo no respectivo processo;
II - na ocorrênda de uma das hipóteses elencadas na
Lei no 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Décima Quarta

-

Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada a publicação
resumida do instrumento pela Administraçäo, na Imprensa Oficial, ate
a quinto dia ütil 40:mes seguinte ao de sua assinatwa paca ocorrer
no prazo d v1Thte dias daquela data, apos o que de%'era ser
provrdene4o cfregistro do uistrumento \

dü

6.

MARIA AMELIA DIN1'DA SIL VA
RG: 1099413 SEJUSP/MA
Contratada

Testemun has:
Nome:
CPF:riaanttr

Nome
CPF:coA.qq.23_2s
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