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CLÁSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

CLÁSULA TERCEIRA – DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO  

  CONTRATO Nº 003.1/2022–PMI/SEMED-D 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E DIOCESE DE CAMETÁ, CONFORME 

ABAIXO SE DECLARAM. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI – PREFEITURA 

MUNICIPAL, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, inscrito sob nº 30.869.058/0001-37, com sede na Rua Sete de Setembro, 

Igarapé-Miri, Estado do Pará, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. 

JANÍLSON OLIVEIRA FONSECA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 

2717042SSP/PA e CPF n° 597.165.762-34, residente e domiciliado na Trav. Teodorico Martins de 

Lima, n° 17, nesta cidade de Igarapé-Miri, Estado do Pará, doravante denominada LOCATÁRIA e 

do outro lado,  a  DIOCESE DE CAMETA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 

sob o n° 09.356.949/0001-01, com sede na Avenida Cônego Siqueira, nº 1653, bairro Brasília, 

município de Cametá, Estado do Pará, CEP: 68.400-000, neste ato representada pelo Reverendo 

Pároco da Paróquia de Sant’Ana, JOELSON JÚNIOR DOS PRAZERES NABIÇA, brasileiro, 

solteiro, religioso, portador da cédula de identidade nº 5784184 SSP/PA e CPF nº 950.465.182-87, 

residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 1072, bairro Centro, nesta cidade de Igarapé-

Miri, Estado do Pará, CEP: 68430-000, doravante denominada simplesmente LOCADORA, 

celebram o presente contrato, segundo as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

1.1. O presente contrato é celebrado nos termos da Justificativa de Dispensa nº 003/2022 

PMI/SEMED-D, com base no art. 24, inciso X do na Lei nº. 8.666/93 com alterações posteriores, e, 

em conformidade com a Lei nº 8.245 de 18.10.91. 

2.1. O presente contrato tem por objeto a locação para fins não residenciais do imóvel situado na 

Rua Rui Barbosa, S/N, entre Travessa João Afonso Lobato e Travessa Raimundo Martins de Lima, 

CEP: 68430-000, no município de Igarapé-Miri, Estado do Pará. 

2.2. A LOCATÁRIA declara que, antes de concluir esta locação, verificou o imóvel, objeto deste 

contrato, tendo achado em conforme e próprio para finalidade contratual, apresentando-se em boas 

condições de higiene, limpeza e conservação.  

PARÁGRAFO ÚNICO: A LOCATÁRIA fica imitida na posse do imóvel locado a partir da data 

de assinatura deste contrato, ocasião na qual, todas as despesas do imóvel decorrentes de água, 

energia, telefonia, e toda e quaisquer outras inerentes ao uso e manutenção do mesmo, ficam sob 

sua responsabilidade. 

3.1.  A presente locação destina-se restritivamente ao uso do imóvel para fins não residenciais, com 

a finalidade exclusiva de instalação e funcionamento da Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Professora Eurídice Soares Marques de Sousa, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ORIGEM DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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CLÁSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

4.1. O valor mensal devido pela LOCATÁRIA à LOCADORA é de R$ 5.700,00 (cinco mil e 

setecentos reais), perfazendo um preço anual-global calculado em R$ 68.400,00 (Sessenta e oito 

mil quatrocentos reais). 

4.2. O pagamento será efetuado mediante a transferência bancária, devendo ser realizado junto ao 

Banco da Amazonia S.A, Conta Corrente n°070.884-1, Agência 066, em favor da MITRA 

DIOCESANA DE CAMETA. 

4.3. Será o pagamento creditado até o décimo primeiro dia do mês subsequente ao vencido, por 

meio de transferência bancária em conta indicada no item 4.2 do presente contrato. 

4.4. Os preços propostos permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.  

 

CLÁSULA QUINTA– DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA:  

5.1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a LOCATÁRIA se obriga a:  

A.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

A.2. Utilizar o imóvel, objeto do presente contrato, para os fins precípuos de funcionamento 

constante na Cláusula Terceira (item 3.1), não podendo sublocar, transferir ou ceder o imóvel, 

sendo nulo qualquer ato praticado para este fim sem o consentimento da LOCADORA; 

A.3. Zelar pela conservação e limpeza do imóvel, efetuando os reparos necessários para sua 

manutenção; 

A.4. Comunicar oficialmente à LOCADORA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza 

grave; 

A.5. Não realizar obras no imóvel sem prévia autorização por escrito da LOCADORA; 

A.6. Permitir a vistoria do imóvel pela LOCADORA, mensalmente, se a esta convier, ou sempre 

que se fizer necessário, em horário comercial (de 8 horas às 17 horas), bastando, para tanto, que a 

LOCADORA notifique a LOCATÁRIA a respeito, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, 

consoante o inciso IX do art. 23 da Lei 8.245/1991, bem como admitir que seja o mesmo visitado e 

examinado por terceiros, na hipótese de venda; 

A.7. Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto; 

A.8. Levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA o surgimento de qualquer dano ou 

defeito cuja reparação que a esta incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros; 

A.9. Aplicar à LOCADORA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 

A.10. Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações 

decorrentes de seu uso normal e aquelas decorrentes de caso fortuito ou força maior, perfeitamente 

limpo, pintado, completo de chaves, ferragens, vidros, louças sanitárias, aparelhos e acessórios 

neles existentes, inclusive com os equipamentos integrantes ao imóvel. 

A.11. Entregar imediatamente a LOCADORA os documentos de cobrança de tributos e encargas, 

bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, 

LOCATÁRIA; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA                                                            

6.1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a LOCADORA se obriga a: 

A.1. Permitir e subsidiar com informações o acompanhamento e fiscalização por parte da 

LOCATÁRIA; 

A.2. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel; 

A.3. Entregar ao LOCATÁRIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; 

A.4.  Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 
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A.5.  Fornecer ao LOCATÁRIO descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de entrega, 

com expressa referência aos eventuais defeitos existentes; 

A.6. Fornecer ao LOCATÁRIO recibo descriminado das importâncias por estas pagas, vedada a 

quitação genérica; 

A.7.  Pagar o IPTU e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venha 

a incidir sobre o imóvel; 

A.8.  Exibir ao LOCATÁRIO os comprovantes relativos as parcelas que esteja sendo exigidas; 

A.9.  Obras de reformas ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel; 

CLÁUSULA SÉTIMA – IMPOSTOS, TAXAS E TARIFAS.                                                                                

7.1. Todas as despesas diretamente ligadas à conservação do imóvel, tais como água, luz e telefone, 

todas as multas pecuniárias decorrentes do não pagamento ou atraso das quantias mencionadas 

neste, bem como os tributos e despesas advindas da atuação de órgãos públicos, ficarão sob a 

responsabilidade da LOCATÁRIA, ressalva a contribuição de melhoria; 

7.2. A LOCATÁRIA deverá requerer isenção do pagamento do IPTU referente ao exercício que 

concidir com a vigência do presente contrato, e apresentar comprovante a LOCADORA. 

7.3. Compete à LOCATÁRIA requerer ou renovar o Alvará de Localização e Funcionamento, assim 

responsabilizar-se pelo pagamento de todas as taxas e impostos cobrados, sem qualquer 

responsabilidade da LOCADORA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS BENFEITORIAS                                                                                   

8.1. Por livre disposição entre as partes, à LOCATÁRIA será permitido realizar as adaptações 

necessárias ao início de suas atividades, desde que não importem em alterações na estrutura e planta 

baixa do imóvel locado; 

8.2. A LOCADORA desde já autoriza independente de autorização prévia, a instalação de placas, 

luminosos e letreiros de identificação da LOCATÁRIA; 

8.3. As benfeitorias úteis e necessárias farão parte integrante do imóvel, salvo quanto aquelas que 

por decorrência de lei integrem o patrimônio da LOCATÁRIA, como integrante da administração 

pública municipal. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO                                                                                                 

9.1. A LOCADORA exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a 

LOCATÁRIA obrigada a facilitar o exercício deste direito. 

9.2. A existência de fiscalização não atenua as responsabilidades da LOCATÁRIA. 

9.3. Caberá ao fiscal do contrato registrar em relatórios eventuais ocorrências e deficiências 

porventura existentes na prestação dos serviços contratados e encaminhar cópia a LOCATÁRIA 

para imediata correção das irregularidades apontadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DIREIRO DE PREFERÊNCIA                                                                                        

10.1. Nos termos do art. 27 e seguintes da Lei Federal nº 8.245/1991, no caso de venda, promessa 

de venda, cessão, promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento do imóvel locado, a 

LOCATÁRIA tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com 

terceiros, devendo a LOCADORA dar-lhe ciência do negócio mediante notificação judicial ou 

extrajudicial. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A LOCATÁRIA terá prazo de 30 (trinta) dias para manifestar de forma 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

CLÁUSULAS DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO  

inequívoca sua intenção em adquirir o imóvel. 

10.2. Na hipótese de a LOCATÁRIA não possuir interesse em adquirir o imóvel locado, fica desde 

já acertado, conforme art.8º da Lei Federal nº 8.245/1991, que para o caso de sua alienação ou 

cessão a terceiros permanecerá vigente o presente contrato de locação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO                                                                                                

11.1. O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se em 01 de janeiro de 2022 a 31 de 

dezembro de 2022, encerrando-se em 12 (doze) meses a contar do termo inicial, podendo ser 

prorrogado por intermédio de Aditivo, conforme a necessidade da LOCATÁRIA, havendo 

concordância entre as partes.  

12.1. Qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração do Termo Aditivo, 

vedada à alteração do objeto, assim como quaisquer modificações na destinação ou utilização do 

imóvel. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO                                                                                              
13.1.  Constituem motivos para rescisão deste Contrato: 
13.2. Conforme o previsto no Art. 78 da Lei 8.666/93 e legislação subsequente; 
13.3. Formas de rescisão: 
13.4. Conforme o previsto no Art. 79 d lei 8.666/93 e legislação subsequente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                                                                                                  
14.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir: 

Exercício Financeiro: 2022 

1- Dotação Orçamentaria: Secretaria Municipal de Educação 12.122.0007.2.061.0000 – 

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Elemento de Despesa: 33903900 – Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 2- Dotação Orçamentaria: Secretaria Municipal de 

Educação 12.361.0007.2.071.0000 – Manutenção do Salario Educação - QSE 

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 3- Dotação 

Orçamentaria: Secretaria Municipal de Educação 12.361.0007.2.121.0000 – Manutenção do 

FUNDEB 30% - EDUCAÇÂO INFANTIL 

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –  DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E AOS CASOS OMISSOS                                                                                            

15.1. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, pelos 

preceitos do Direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e disposições dos Direitos Privado, em especial a Lei Federal nº 8.245/91. 

15.2. Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os contratantes, 

podendo ser firmados, se necessário, termos aditivos que farão parte integrante deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                    

16.1. Obrigam-se LOCADORA e LOCATÁRIA a preencher e firmar, por ocasião da 

assinatura deste instrumento, o anexo AUTO DE VISTORIA DAS CONDIÇÕES REAIS DO 

IMÓVEL. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  

17.1. O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no Placar destinado à divulgação 
dos atos do Poder Executivo Municipal. 
 

18.1. Fica eleito o Foro de Igarapé-Miri, estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

questões resultantes da interpretação e execução deste Contrato. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos 

legais. 

 

 

                                                                                                  Igarapé-Miri, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 
 

 

     JANILSON OLIVEIRA FONSECA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº003/2021/GAB/PMI 

CONTRATANTE 

 
 

    DIOCESE DE CAMETA, CNPJ: 09.356.949/0001-01               

JOELSON JÚNIOR DOS PRAZERES NABIÇA 

CPF: 950.465.182-87 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: ______________________________ 

 

CPF: _______________________________ 

 

 

 

Nome:______________________________ 

 

CPF:_______________________________ 
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