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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro Pedro do Rosario-MA
CNPJ: 01.614.946/0001-00

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO, sediada na
Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro, Pedro do Rosario - Maranhao, inscrita no CNPJ:
n° 01.612.624/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. DOMINGOS
ERINALDO SOUSA SERRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF n° 805.289.103-53, RG n°
70371497-0, residcnte e domiciliado nesta cidade, e de outro lado LOCATARIO, Sra. NAIRA
FREITAS DE MATOS , brasileira, portadora do CPF 0 607.606.473-05 RG: 041677992011-0
tern entre si justos e accrtados o presente CONTRATO DE LOCA(/AO NAO
RESIDENCIAL, em conformidade com o art. 24, X, da Lei n° 8.666/93 e mediante as
clausulas e condi^oes seguintes, que mutuamente aceitam, a saber:
CLAUSULA PRIMEIRA - O LOCADOR se obriga, neste ato, a dar em loca^ao ao
LOCATARIO o imovel de sua propriedade, na Rua Av. Pedro Cunha Mendes, s/n, Pedro do
Rosario-ma. Locado a locataria para fins especifico de instala^ao e funcionamento do Deposito
do Livro
CLAUSULA SEGUNDA - O prazo do presente contrato de locaqao e de 12 (doze) meses, com
inicio a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual pen'odo, mediante
acordo entre as partes.
CLAUSULA TERCEIRA - O LOCATARIO se obriga a restituir o imovel locado no perfeito
estado dc conscrvaqao cm que o recebeu, salvo as deterioraqoes decorrentes do uso normal,
intciramcnte livre e desocupado.
CLAUSULA QUARTA - O aluguel mensa! e de R$ 1.500,00 (Urn mil e quinhentos reais)a ser
pago pela CONTRATANTE, diretamente a CONTRADATA, na conta corrente, agencia
n°0786.2 conta corrente n°5189.6, do Banco do Bradesco, pontualmente, ate o dia 10 (dez) de
cada mes subsequente ao vencimento, na sede do LOCADOR podendo o pagamento da parcela
ser feito pessoalmente ao Locador, mediante recibo, ou atraves de deposito em conta bancaria,
ou ainda, ao procurador por estc constituido para lal fim, munido de poderes para dar quitaqao
da parcela;
Paragrafo Primeiro - Alem do Aluguel fica convencionado que a Locataria arcara com os
pagamentos das tarifas de consumo de encrgia eletrica, agua e esgoto, despesas de conservaqao
do imovel e outras taxas ligadas ao uso do imovel, todos os encargos tributaries incidentes sobre
o imovel, exceto as contribuiqoes de melhorias, bem como o imposto predial e territorial urbano
- 1PTU, e taxa de lixo, pertinente ao referido imovel, devendo proceder a esses pagamentos
diretamente aos orgaos arrecadadores, entregando em seguida ao locador, contra recibo, prova
dos respectivos pagamentos;
Paragrafo Segundo - O atraso no pagamento implicara ao LOCATARIO o pagamento de juros
de mora no patamar de 1% (urn por cento) ao mes, multa contratual estimada em 10% (dez por
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cento) do valor da obriga^ao em atraso e corrc9ao monetaria, sem prejuizo da multa
correspondente a 02 (dois) alugueis vigentes, na qual incorrera a parte que infringir qualquer
clausula ou conduces do presente contrato, respondendo, ainda pelas as perdas e danos
decorrcntes da inflaqao.
Paragrafo Terceiro - 0 LOCATARIO, no curso da locaqao, obriga-se, ainda, a satisfazer todas
as exigencias do Poder Publico a que der causa, que nao constituirao motive para rescisao deste
contrato, salvo se o imovel for considerado inabitavel, fato este que devera ser averiguado em
vistoria judicial.
CLAUSULA QUINTA - O LOCATARIO, exceto as obras que importem na seguranqa do
imovel, obriga-se por todas as outras, devendo traze-lo em perfeito estado de conservaqao, e em
boas condiqoes de higiene, para assim restitui-lo com todas as instalaqoes sanitarias, eletricas e
hidraulicas; fechos, vidros, torneiras, ralos e demais acessorios, quando Undo ou rescindido este
contrato, sem direito a retenfao ou indeniza9ao por benfeitorias ainda que necessarias, as quais
ficarao a cle incorporadas.
Paragrafo Primeiro - Sendo necessarias benfeitorias no imovel, para adapta-lo as atividades do
estabelecimento do LOCATARIO, este apresentara projeto ao LOCADOR, o qual no prazo de
15 dias apresentara sua resposta, que, contudo, nao tera de ser afirmativa.
Paragrafo Segundo - No caso de introduqao de benfeitorias no imovel cabera ao LOCADOR
decidir, no termino do contrato, se aceita ou nao a entrega do imovel com as mesmas. Caso nao
aceite, ficara o LOCATARIO responsavel por retira-las as suas expensas.
Paragrafo Terceiro - O LOCADOR garante a qualidade dos pisos, estrutura e cobertura do
imovel, nao se responsabilizando, contudo, pelo mau uso ou o excesso de uso dos mesmos.
CLAUSULA SEXTA - Nao sera permitida a transferencia deste contrato, nem a sublocaqao,
cessao ou emprestimo total ou parcial do imovel locado, sem a previa autorizaqao por escrito do
LOCADOR.
CLAUSULA SETIMA - Se o LOCADOR manifestar a intenqao de vender o imovel locado e o
LOCATARIO nao excrcer o scu direito de preferencia de adquiri-lo em igualdade de conduces
com terceiros, o LOCATARIO estara obrigado a permitir que as pessoas interessadas na compra
do imovel o visitem.
CLAUSULA OITAVA - O LOCATARIO faculta ao LOCADOR o exame e vistoria do imovel
locado, quando este julgar necessario, em dia e bora previamente acordados, a fun de verificar o
seu estado de conservaqao.
CLAUSULA NONA - Se houver desapropriaqao do imovel locado, este contrato ficara
rescindido de pleno direito, sem qualquer indenizaqao, ressalvando-se, porem, o direito do
LOCATARIO de reclamar ao poder expropriante a indeniza9ao pelos prejuizos, porventura
sofridos.
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CLAUSULA DECIMA - Sc houver inccndio ou acidentc, que conduza a rcconstru^ao ou
reforma do objeto da locaqao, rescindir-se-a o contrato, sem prejui'zo da responsabilidade do
LOCATARIO, sc o fato ocorrcu por sua culpa.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Todo c qualquer ajuste cntre as partes, para integrar o
presente contrato, devera ser feita por escrito.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Estc contrato extinguir-se-a com a falencia ou extinqao
de qualquer das partes, ressalvado o dircito dos succssorcs a qualquer tltulo de, no prazo de 60
dias do encerramento das atividadcs, darem seguimento ao contrato. Em caso de silencio o
contrato sera automaticamente convalidado pelos contratantes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Fica estipulada multa no valor de 10% do valor do
contrato, valor estc cquivalcntc a doze meses dc locaqao, devida integralmente, seja qual for o
tempo decorrido da locaqao, havendo infraqao as que nele existe.
§ 1° - As despesas para sanar os estragos causados ao imovel e suas instalaqoes, ou para
executar cvcntuais modificaqoes feitas no imovel pelo LOCATARIO, serao por ele pagas a
parte, nao se incluindo a multa acima estipulada.
§ 2° - A eventual tolerancia do LOCADOR para com qualquer infraqao contratual, atraso no
pagamento dos alugueis, taxas ou impostos, nao constituira motivo para que o locatario ou seu
fiador alegue novaqao.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - As partes elegem o foro da cidade de Pinheiro, que e o da
situaqao do imovel, para dirimir as questoes resultantes da execuqao do presente contrato.
E, assim, por estarem justas c convencionadas, as partes assinam o presente instrumento
particular de Contrato de Locaqao Nao Residencial, em 3 vias de igual teor e forma, juntamente
com os fiadores e com duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.
Pedro do Rosario-MA, 13 de Janeiro de 2021.
si

y

s

,D
A SERRA
i
ERI
Prefeito Municipal de Pedro do Rosario-MA
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