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ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA 

CNPJ N° 31.342.177/0001-08 
Secretaria Municipal de Educacao 

Contrato Administrativo n° 28032022/2022 
Processo Administrativo n° 2203022/2022 
Dispensa de licitacao n° 10/2022 

Pelo presente instrumento particular de contrato de locacao de imovel urbano, de um lado, o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, pessoa juridica de direito publico, inscrita no 
CNPJ sob o n9 06.089.668/0001-33, situada na Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao 
Joao dos Patos/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administratvo, Sra. Thuany 
Costa de Sá Gomes, portador do CPF sob n° 038.921.083-82 e RG n° 0311460720061 Orgao Emissor 
(SSP/MA), na qualidade de LOCATARIO; e de outro lado, como LOCADOR, a Sr. Pedro Barbosa de 
Carvalho, portadora do RG n° 866581 (SSP/MA) e do CPF n9 029.003.003-04, pelo que contratam, 
tendo entre si ajustada a presente contratacao mediante as clausulas e condicoes seguintes: 

Da Dispensa de Licita4ao 

CLAUSULA PRIMEIRA — O presente Contrato da-se em conformidade corn os termos do processo de 
Dispensa de Licitacao n° 10/2022 formalizado sob a egide do Artigo 24, Inciso x da Lei n° 8.666/93, 
lavrado em 21 de junho de 1993, bem como corn proposta que o vincula. 

Do Obieto a suas Caracteristicas 

CLAUSULA SEGUNDA- O Contrato tern por objeto a locacao do imovel urbano localizado na rua Floriano 
Peixoto, S/N, Centro, CEP.: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, bem como suas benfeitorias e 
perten4as, destinando-se para o funcionamento provisorio da Escola Municipal Carmelita Cipriano no 
municipio de Sao Joao dos Patos — MA. 

Paragrafo Unico — O LOCATARIO podera modificar a forma interna ou externa do imovel sem o 
consentimento previo e por escrito do (a) LOCADOR (a), sempre que a Secretaria Municipal de 
Administracao exigir para o funcionamento adequado. 

Do Prazo a Vigencia do Contrato de Locacao 

CLAUSULATERCEIRA—O prazo de locacao do imovel supracitado a ajustado pelo periodo de 09 (nove) 
meses, iniciando-se no dia 28 de marco de 2022, findando-se no dia 31 de dezembro de 2022. 

Paragrafo Unico — A alteracao unilateral tern sua justificativa respaldada no inciso I, artigo 58, da Lei 

8.666/93. A alteracao consiste em submeter o contrato a possibilidade da prorrogacao de prazo, 

conforme previsto no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93, evitando assim, o retalho na elaborasao de 
novo processo administrativo, sempre que um prazo inicial chegue ao fim. 

Do Valor Global do Contrato: 

CLAUSULA DECIMA QUINTA — Da-se ao presente contrato o valor global de R$ 24.300,00 (Vinte e 

quatro mil a trezentos reais), dividido em 09 parcelas iguais e consecutivas R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) podendo o mesmo sofrer reajuste nos termos do artigo 65, Incisos e Paragrafos, da 

Lei 8.666/93, naquilo que o couber, para ser creditado na AG: 2614-X C/C:25190-9, Banco: 

Banco do Brasil. 
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Da Forma de Paaamento 

CLAUSULA QUINTA - O LOCATARIO pagara ao (a) LOCADOR (A), mensalmente, o valor do aluguel 

estipulado na clausula anterior, ate o 6° dia util do mes subsequente ao vincendo. 

Da Dotacao Orcamentaria 

CLAUSULA SEXTA — As despesas deste contrato correrao a conta da dotacao constante do orcamento 

do Municipio, aprovado para o exercicio de 2022, na forma seguinte: 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGAO: 15 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAcAO BASICA 
UNIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCA4AO BASICA 
12.361.0028.2114.0000-MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI~OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 

Das Obrigacoes do Locador 

CLAUSULA SETIMA—O (A) LOCADOR (A) e obrigado (a): 

a) Entregar ao LOCATARIO o imovel, objeto, em estado de servir ao use a que se destina; 

b) Garantir o use pacifico do imovel locado, durante todo o tempo de locagao; 
c) Manter, durante todo o tempo de locagao, a forma e o destino do imovel; 

d) Responder pelos vicios ou defeitos anteriores a locagao; 
e) Pagar impostos e taxas vencidas anteriores a locagao; 
f) Manter, durante a vigencia do contrato de locagao, em compatibilidade corn as obrigacoes por 

ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas para a contratacao, conforme 

a Lei Federal n° 8.666/1993 e alteracoes posteriores; 

CLAUSULA OITAVA-O Imposto de Renda sera de responsabilidade exclusiva do (a) LOCADOR (A), cujo 
desconto sera feito diretamente na fonte, mediante abatimento sobre o valor da locagao acordado na 
Clausula Quarta, deste instrumento, ficando o LOCATARIO responsavel por seu recolhimento. 

Das Obrigacoes do Locatario 

CLAUSULA NONA-O LOCATARIO e obrigado a: 

a) Pagar, pontualmente o aluguel, e os encargos da locagao, seja eles legais ou derivados da 

contratacao, no prazo estipulado; 
b) Pagar as despesas e consumo de energia eletrica, agua e esgoto: 

c) Servir-se do imovel para o use convencionado na Clausula Segunda, compativel corn a natureza 

deste e corn o fim a que se destina; 

d) Exercer sobre o imovel locado, os cuidados como se seu fosse; 

e) Restituir o imovel, finda a locagao, no estado em que o recebeu, salvo as deterioracoes 

decorrentes do seu use normal; 
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f) Levar imediatamente ao conhecimento do (a), LOCADOR (A) o surgimento de qualquer 
ou defeito cuja repara4ao a este (a) incumba, bem como as eventuais turbacoes de terceiros; 
g) Realizar a imediata reparacao dos danos verificados no imovel, ou nas suas instala4oes, 
provocados si, por seus prepostos [funcionarios e/ou a estes equiparados] ou pelos usuarios; 
h) Entregar imediatamente ao (a) LOCADOR (A) os documentos de cobranca de tributos, encargos 
condominiais, bem como qualquer intimacao, multa ou exigencia de autoridade publica, ainda que 
dirigida a si. 

CLAUSULA DECIMA — O presente Contrato de Locacao obriga os contratantes por si, seus herdeiros e 
sucessores, a titulo singular ou universal, ao seu fiel cumprimento. 

Das Benfeitorias 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — O LOCATARIO sera indenizado sempre que introduzir benfeitorias 
necessarias no imovel locado, ainda que nao autorizadas pelo (a) LOCADOR (A), bem como as uteis, 
desde que autorizadas, e, uma vez nao sendo, podera exercer o direito de retencao. 

Das Prerrogativas do LOCATARIO (da Administracao Publical 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Podera o LOCATARIO (A), a qualquer momento; 
a) Alterar o contrato, unilateralmente, quando houver modificacao do projeto ou das 
especificaci es de sua natureza, para melhor adequacao tecnica aos seus objetivos; 
b) Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I, do Artigo 79, da Lei 
8.666/93; 
c) Fiscalizar a execugao do contrato, em especial, o cumprimento pelo (a) LOCADOR (A) de suas 
obrigacoes contratuais; 
d) Ocupar e/ou utilizar provisoriamente o bem imovel locado, suas benfeitorias e pertencas, na 
hipotese da necessidade de acautelar apuracao administrativa de faltas pelo (a) LOCADOR (A), bem 
como na hipotese de rescisao do contrato. 

Da Rescindibilidade: 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — Esse contrato podera ser rescindido antes do termo disposto na 
Clausula Terceira, sempre que verificada a inexecucao parcial ou total do mesmo, conforme preceitua 
o Artigo 77, bem como pelos motivos elencados nos incisor do Artigo 78; ambos da Lei 8.666/93, 
naquilo que couber, bem como nas hipoteses previstas nos incisos I, II, III e IV, do Artigo 9°, da Lei 
8.245/91. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A rescisao do contrato se dara pelas seguintes formas: 

a) Por ato unilateral e de forma escrita, pelo LOCATARIO, nos casos previstos no Artigo 78, nos 
incisos I a XII e XVII; 
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo, havendo conveniencia para o LOCATARIO; 
c) Por meio judicial, nos termos da legislacao vigente. 

Da Legislacao Aplicavel: 

CLAUSULA DECIMA QUINTA — Ao presente contrato aplicar-se-ao as clausulas estipuladas no mesmo, 
observando-se ainda, os preceitos de direito publico, os principios da teoria geral dos contratos, e, em 

t18 

dano 
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especial as normas geria constates da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, combinada corn a Lei n.° 
8.245, de 18 de Outubro de 1991. 

Do Forum de Eleicao: 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Para dirimirem quaisquer pendencias juridicas sobre o presente contrato, 
LOCATARIO e LOCADOR (A) elegem o Forum da Comarca de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranha"o. 

E, por estarem LOCATARIO e LOCADOR (A) justos a em acordo, assinam o presente Instrumento 
Particular de Contrato de Locacao em tres vias de igual teor a forma, para um 

so efeito, juntamente 
corn duas testemunhas maiores a capazes. 

Testemunhas: 

Sao Joao dos Patos/MA, 28 de marco de 2022. 

Secretaria Municipal Educacao 
MARIANNA L?RA- HA SANTOS TEIXEIRA 

CPF n° 986.676.024-34 
LOCATARIO 
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PEDRO BARBOSA DE CARVALHO 
CPF n° 029.003.003-04 

LOCADOR 
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CPF: 

2)  
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