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CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

IGREJA BATISTA DO CORDEIRO

GNPJ n°07.146.202/0001-95
Rua 07 de setembro, n' 437, centro, em São João dos Patos/MA

unicef#

Solicito queVossa Senhoria quecompareça à Prefeitura Municipal deSão João dos Patos
- MA, para assinatura'"do contrato objetivando a locação de imóvel para funcionamento da Escola
Evangélica, no município de São João dos Patos/MA, no prazo máximo de05 (cinco) dias.

São João dos Patos - MA, 08 de janeiro de 2021. ,

. .Mârianna;:Lvra dá Rot^bá Santos,
Secretária Municipal de Educação

Portaria n- 002/2021 ' •

Ciente em de :fmNr/à(^ de 2021

\q^A BATISTA DO CORMIRO
GNPJ n°07.146.'202/0001-95
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Contrato Administrativo n^ 110104/2021
Processo Administrativo ns 0401010/2021
Dispensa de Licitação n^ OlD/2021

Pelo presente instrumento particular de contrato de locação de imóvel urbano, de um lado, a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob n^ 31.342.177/0001-08, situada na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -
CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, através do MDE (Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino), neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. Marianna Lyra da
Rocha Santos, portadora do RG n® 3.315.608 (SSP/Pi) e CPF sob n" 986.676.024-34, na qualidade de
LOCATÁRIO, e de outro lado, como LOCADOR a IGREJA BATISTA DO CORDEIRO, inscrita no CNPJ
n''07.146.202/0001-95, neste ato representada por seu representante legai, o Sr. Lizandro Borges
Neto, portador do RG n^ 045155052012-4 (SSP/MA) e do CPF n^ 521.097.633-53; pelo que
contratam, tendo entre si ajustada a presente contratação mediante as cláusulas e condições
seguintes: •' . '

Da Dispensa de Licitação - . / • " .

CLAÚSULA PRIMEIRA - 0-pre^énte Contrato dá-se ém conformidade com os termos do processo de
Dispensa de Licitação n" OlD/2021 formalizado sob aégide do Artigo 24, Inciso Xda Lei n" 8.666/93,
lavrado em 21de junho de 1993, bem como com proposta que o vincula. ;

Do Obieto e suas Características

CLÁUSULA SEGUNDA - OContrato tem por objeto a locação do imóvel urbano localizado à Rua da 07
de setembro n" 437, centrbj em São João dos Patos, Maranhão,, bem como suas benfeitorias e
pertences, destinando-se pãrà b.funcionamento da Escola Evangélica:

Parágrafo Único - OLOCATÁRIO-poderá modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o
consentimento prévio e por escrito do (a) LOCADOR (a), sempre que a Secretaria Municipal de
Administração exigir para Ofuncionamento adequado. •.

Do Prazo e Vigência do Contrato de Locação

CLÁUSULA TERCEIRA —Oprazo de locação do imóvel supracitado é ajustado pelo período de 12
(doze) meses, inidando-se no dia 11 de janeiro de 2021, findando-se no dia 31 de dezembro de
2021.

Parágrafo Único - Põe termo ao presente contrato de prestação de serviço, oescoamento do prazo
de sua vigência, sendo o mesmo peremptório e improrrogável, vencendo-se de pleno direito,
independentemente de interpelação, notificação ou aviso judicial ou extrajudicial.

Do Vaior Global do Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Dá-se ao presente contrato o valor global de RS 25.800,00 (vinte e
cinco mii e oitocentos reais), dividido em 12 (doze) parcelas iguais e consecutivas de R$ 2.150,00
(dois mii cento ecinqüenta reais), podendo omesmo sofrer reajuste nos termos do artigo 65, incisos
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e parágrafos, da Lei 8.666/93, naquilo que ocouber, para ser creditado na AG: 0603-3 C/C: 27.352-X,
Banco: Banco do Brasil S/A.

Da Forma de Pagamento

CLÁUSULA QUINTA —OLOCATÁRIO parará ao (a) LOCADOR (A), mensalmente, ovalor do aluguei
estipulado na cláusula anterior, até o 62 dia útil do mês subsequente ao vincendo.

Da Dotação Orçamentária

CLAUSULA SEXTA-As despesas.deste contrato.-correrão à.conta.da.dotação constante do orçamento
do Município, aprovado para oexercíclo de 2021, na forma seguinte: l

^ ;

PODER: 02 PODER EXECUTIVO - . j
ÓRGÃO: 14 MÀNUTENÇÃO.E DESENVOLVlMENtO.pO ÈNSINO-MDE f
UNIDADE: MANUTENÇÃO EDÉSENVOlVIMENTp.Òp.ENSINO-MDE ' !
12.365.0013.2056.0000-MANUTENÇÃO E;FÜNCÍONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL ; ^

3.3.90.39.00-Outros ServiçosDeTerceiros-Pessoa Jurídica""-' - '
; vi." i

Das Obrigações doLocadòT-\ \ V \V I •. f.'' Í

CLÁUSULASETIMA —o (A) LOCÀDOR (A) áobrigado (a): 7

a) Entregar ao LOCATÁRIÚ oImóvel, objeto, eni estad_o_de seryir ao uso aque se destina;
b) Garantir ouso pacificp'dbjr^òvéT!õcadó7duranté'BdóV^ dà locação; i'
c) Manter, durante tqdo.ó'tém'po de locação, aforma e'̂ destino do imóvel; !
d) Responder pelos víclbyou^defèi,tòs anteriores alocação; ' •. ' !
e) Pegar Ifnpostos etaxas.vençidas anteriores à locação; -yv.- í
f) Manteç, durante avlgêhcifdoj contrato de locação, •emxompatíbllldade coiii as obrigações
por ele assumidas, todas as condições: de hâbilitação equalificação exigidas paraja contratação
conforme aLei Federal 8.666/í9"93:è ãlterãções.põkeriofes^ {-£ V j

CLAUSULA OITAVA-- OImposto de Renda será .dé''responsabilidade exclusiva, do (a) LOCADOR (A)
cujo desconto.será feito diretamente ,na fonte,"'mediante .abatimento'sobre o valor da locação
acordado na Cláusula Quarta, deste instrumento, ficando o LOCATÁRIO respohsável por seu
recolhimento. ' / ^

Das Obrigações do Locatárin ~ ^

CLÁUSULA NONA —OLOCATÁRIO éobrigado a:

a) Pagar, pontualmente oaluguel, eos encargos da locação, seja eles legais ou derivados da
contratação, no prazo estipulado;
b) Pagar as despesas econsumo de energia elétrica, água eesgoto:

nit„r ° convencionado na Cláusula Segunda, compatível com anatureza destee com o fim a que se destina;
d) Exercer sobre oimóvel locado, os cuidados como se seu fosse;
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e) Restituir o imóvei, finda a locação^ no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

f) Levar imediatamente ao conhecimento do (a), LOCADOR (A) o surgimento de qualquer dano
ou defeito cuja reparação a este (a) incumba, bem como as eventuais turbaçõesde terceiros;
g) Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,
provocados si, porseus prepostos [funcionários e/ou a estesequiparados] ou pelos usuários;
h) Entregar imediatamente ao (à) LOCADOR (A) os documentos de cobrança de tributos,
encargos condominiais, bem como qualquer intimaçao, multa ou exigência de autoridade pública,
ainda que dirigida a si.

CLÁUSULA DÉCIMA-0_ presente Contrato de Locação obriga oscontratantes por si, seus herdeiros e
sucessores, a título singular ou universal, ao seu fiel cumprimento.

Das Benfeitorias

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O LOCATÁRIO será indenizado sempre que introduzir benfeitorias
necessárias no imóvel locado, ainda que não autorizadas pelo (a) LOCADOR (A), beni como as úteis,
desde que autorizadas, e, uma vez não sendo,, poderá éxércer o direito de retenção. !

Das Prerrogativas do LOCATÁRIÒ ida Administração Públical . , ' "

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Poderá o LOCATÁRIO (A), a qualquer momento;
a) Alterar o contrato, unilateralmente, quando houver modificação do projeto ou das
especificações desua natureza, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) Rescindir ocontrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso l, do Artigo 79, da Lei
8.666/93; • ' ,
c) Fiscalizar a execução do.conWo, em especial, ocumprimento pelo (a) LOCADOR (A) de suas
obrigações contratuais; •.?' i
d) Ocupar e/ou utilizar provisoriamente o bem imóvel locado, suas benfeitorias ,e pertenças, na
hipótese da necessidade de acautelàr apuração administrativa de faltas pelo (a) LOCADOR (A), bem
como na hipótese de rescisão do contrato. .

• :• 'í V; .
Da Rescindibiiidade: ' -

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Esse contrato poderá ser rescindido antes do termo disposto na
Cláusula Terceira, sempre que verificada a inexecução parcial ou total do mesmo, conforme
preceitua o Artigo 77, bem como pelos motivos elencados nos incisos do Artigo 78; ambos da Lei
8.666/93, naquilo que couber, bem como nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV, do Artigo 9^,
da Lei 8.245/91;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Arescisão docontrato se dará pelas seguintes formas;

a) Por ato unilateral e de forma escrita, pelo LOCATÁRIO, nos casos previstos no Artigo 78, nos
incisos l a XII e XVII;

b) Por acordo entre as partes, reduzido atermo, havendo conveniência para oLOCATÁRIO;
c) Por meio judicial, nos termos da legislação vigente.

Da Legislação Aplicável;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Rua Almirante Tanadaré. São Raimundo - CEP: 65.665-000. São João dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Educação

unicefíí^

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao presente contrato aplicar-se-ão ascláusulas estipuladas no mesmo,
observando-se ainda, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos, e,
em especial as normas geria constates da Lei n® 8.666, de 21 de Junho de 1993, combinada com a Lei
n.s 8.245, de 18 de Outubro de 1991.

Do Fórum de Eleição;

CLÁUSULA DÉCiMA SEXTA - Para dirimirem quaisquerpendências jurídicas sobre o presente contrato,
LOCATÁRIO e LOCADOR (A) elegem o Fórum da Comarca de São João dos Patos, Estado do
Maranhão.

E, por estarem LOCATÁRIO e LOCADOR (A) justos e êm acordo, assinam o presente Instrumento
Particular de Contrato de Locação em trêsvias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente
com duas testemunhas maiores e capazes. ;

São João dos Patos/MA, em 11 de janeiro de 2021.

Marianna Lvra dajocha Santos

•Secretária Municipal de Educação
Portaria n^ 002/2021 .V: .

'locatário •

IGREJA BATISTA DOtORDEIRO
-CNPJ n''O7.146.2Ò2/GO0r-95

: "; LOCADOR - i'

Testemunhas:

cpfT^ ^ ^

CPF:ía5(9.3'Vj. f53-^
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