
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçÂO

-u
CoNTRATO Nq E /201E - SEDUC.
PROCESSO N' t054t0t20t8 - SEDUC.

TERMO DE CONTRATO DE LOCAçÃO DE TMÓVEL

QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
MARANHÃO. POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAÇÂO E A EMPRESA SÃO LU|S
ILHA HOTEL LTDA., DE ACORDO COM AS

CLÁUSULASECoNDIÇÔESASEGUIR
ESTABELECIDAS.

O ESTADO DO MARANHÁO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, inscrita no CNPJ
sob o n' 03.352.086/0001-00, sediada na Rua Conde D'Eu. 140. Monte Castelo. Sâo Luís - MA. órgào da

Adminisração Direta, neste ato representado por seu Secretário de Estado da Educação. FELIPE COSTA
CAMÀRÃO. brasileiro. ponador do CPF n." 836.,119.983 -87. RC: n." 148832938 - SSPiMA. residente e

domiciliado nesta Capital. no uso da atribuição que lhe confere poderes. doravante denominado simplesmente de

LocATÁRtA. e do outro lado a empresa SÃo LUis ILHA HoTEL LTDA, inscrita no CNPJ n'
09.161 .592/0001-06, com sede a Rua dos Pinheiros. Quadra 16. no 15. Renascença. município de São Luís/MA,
neste ato representada pelo Sr. HERBERT COSTA PERS, brasileiro. casado. ponador do CPF n'336.900.143-

87 e RG n' 72866934 SSP/MA.

residente e domiciliada nesta Capital, doravante denominada simplesmente de LOCADORA, tendo em vista o

que consta no Processo Administrativo n" 105410/2018 - SEDUC e em observância à disposiçôes da Lei n' 8.245.

de l8 de outubro de 1991. alterada pela Lei no 12.112 de 09 de dezembro de 2009, e da Lei n'8.666, de 2l de

j unho de I 993. bem como o Decreto Estadual n' 32. | 82 de I 6 de setembro de 2016. resolvem celebrar o presente

Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

l.l. Este Termo de Contrato tem como objeto a locação do imóvel localizado a Rua dos Pinheiros. Quadra 16.

no 15, Renascença. município de São Luis/MA. para o funcionamento da sede e setores administrativos da

Secretaria de Estado da Educação.

2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamenlo no art.24, inciso X. da Lei n'8.666. de

1993. o qual auloriza a dispensa de licitação para a "locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde

que o preço seja compatível com o yalor de mercado, segundo avaliação prévia".

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E R ESPoNSA BI LI DA DES DA LOCADORA

3.1. A LOCADORA obriga-se a

3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os Íins a que se destina, e em estrita observância

das especificações de sua proposta:

3.1.2. Fomecer declaraçâo atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de ordem jurídica

capaz de colocar em risco a locação. ou. caso exista algum impedimento- prestar os esclarecimentos

cabiveis. inclusive com a juntada da documentaçào peninente. para fins de avaliação por pane da

OCATÁRIA:

I. CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

2. CLÁUSULA SEGUNDA _ DA DISPENSA DE LICITACÃO
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3.13. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;

3.t.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locaçâo;

3.1.6. Auxiliar a LoCATÁRIA na descriçâo minuciosa do estado do imóvel, quando da realizaçâo da

vistoriâ:

3.1.7. Fomecer à LoCATÁRIA recibo discriminando as importâncias pagas, vedada à quitação genérica;

3.1.E. Pagar as taxas de administraçâo imobiliária se houver. e de intermediações- nestas compreendidas as

despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente:

a) Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;

b) Pintura das fachadas, empenas, poços de aeraçâo e iluminação, bem como das esquadrias externas;

c) Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior

ao início da locação;

d) Instalação de equipamento de incêndio:

3.1.10. Pagar os impostos (especialmente lmposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e taxas incidentes

sobre o imóvel:

3.1.1t. Entregar, em perfeito estado de funcionamento. os sistemas hidráulicos e a rede eletrica:

3,1.13. Providenciar a atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o pagamento do prêmio

de seguro complementar contra fogo. caso ocorra um sinistro dessa natureza:

3.t.14. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com a

apresentaçâo da documentação correspondente.

3.1.15, Providenciar a averbação no Registro do respectivo imóvel. junto ao Canório competente. do
presente contrato de locação, na forma do anigo 8" da Lei n'8.245. de 1991.

3.1.1ó. Aceitar, na devoluçâo do imóvel, caso o bem soÍia deterioraçâo alem das decorrentes do seu uso
normal, ressarcimento a título indenizatório. cujo valor será aferido em laudo de avaliação realizado com
base no indice Nacional da Construção Civil INCC, através de equipe técnica desta SEDUC, nos teÍÍnos
do an. 4 do Decreto n' 32. 182'20 16.

E NSABII-IDADES DA I,OC RI,A
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3.1.9. Pagar as despesas exraordinárias. entendidas como aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros

de manutenção do edificio, como:

3.1.12. Manter. durante a vigência do contrato- todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no

processo de dispensa de licitação:
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4.1, A LOCATÁRIA obriga-se a:

4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis. no prazo estipulado neste Termo de Contrato:

4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido. compativel com a natureza deste e com

o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse:

,1. t.3. Realizar vistoria do imóvel. antes da entrega das chaves, para fins de verificação minuciosa do estado

do imóvel. fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos existentes;

4.1.4. Restituir o imóvel. finda a locação. nas condições em que o recebeu. conforme documento de

descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os desgastes e deterioraçôes decorrentes do

uso normal:

4.1.5. Comunicar à LOCADORA qualquer dano ou defeilo cuja reparação a este incumba, bem como as

eventuais turbações de terceiros:

4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalaçôes. provocados por

seus agenles. funcionários ou visitantes autorizados;

4.1.8. Entregar imediatamente à LOCADORA os documentos de cobrança de tributos e encargos. cujo

pagamento nâo seja de seu encargo. bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade

pública. ainda que direcionada à LOCATÁRlA:

4.1.9. Pagar as despesas. entendidas como aquelas necessárias à sua administração. como:

a) Salários. encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados:

b) Consumo de água e esgoto. gás. luz e força das áreas de uso comum:

c) Limpeza. conservaçâo e pintura das instalações e dependências de uso comum:

d) Manutençâo e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos. mecânicos e

de segurança, de uso comum:

€) Manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum:

f) Pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidnáulicas de uso comum:

4.1.10. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia eletrica. gás (se houver) e água e esgoto:

4.l.ll. Permitir a vistoria do imóvel pela LOCADORA ou por seus mandatários, mediante prévia

combinação de dia e hora. bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros. na hipótese

prevista no artigo 27 da Lei n' 8.245, de l99l ;

5. CLÁUSULA OUINTA _ DAS BENFEITORIAS E CONSERVACÃO

5,1. Fica autorizada a LOCATARIA a introduzir as benfeitorias necessárias. entendidas como as obras ou

o intuito de manter o imóvel em condições de habitabilidade. bem como as úteis. ou seja.
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4.1.ó. Consentir com a realização de reparos urgentes. nos termos da Cláusula Quintai

f



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçÃO

àquelas obras que possuem utilidade para o imóvel e não são necessárias para a habitação. ainda que não

indenizadas pela LOCADORA, em conformidade com a permissão do artigo 35 da Lei n" 8.245. de 1991. e do

artigo 578 do Código Civil.

5.1.1. A LOCATARIA poderá realizar. no imóvel locado. as adaptações indispensáveis ao desempenho das

suas atividades. desde que previamente cientificado o locador e por este autorizado.

5.2. Em qualquer caso. todas as benfeitorias. poderão ser retiradas pela LOCATARIA, devendo o imóvel

locado. entretanto, ser devolvido com os seus respectivos acessórios.

6. CLÁUSULA SEXTA _ DO VALOR DO ALUGUEL

6.1. O valor do aluguel mensâl é de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), períazendo o valor

total de R$ 4.560.000,00 (quatro milhões. quinhentos e sessenta mil reais).

7. CLAUSULA SETIMA _ DO PAGAMENTO

7.1.O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, desde que o recibo locatício. ou documento de

cobrança correspondente, tenha sido apÍesentado pela LOCADORA no primeiro dia útil do referido mês.

7.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, do documento de cobrança

apresentado pela LOCADORA.

7.3. Havendo erÍo na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos pertinentes à locação. ou.

ainda, circunstância que impeça a Iiquidaçào da despesa. o pagamento ficará pendente até que a LOCADORA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipôtese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovaçào

da regularização da situaçãô, não acanetando qualquer ônus para a LOCATÁRlA.

7.4. Antes do pagamento, a LOCATÁRIA verifican4, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do

cadastramento da LOCADORA. devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de

pagamento.

7.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente.

na agência e estabelecimento bancário indicado pela LOCADORA, ou por outro meio previsto na legislaçào

vigente.

7.6. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.

7.7. A LOCATARIA não se responsabilizaú por qualquer despesa que venha a ser eferuada pela LOCADORA,
que porventura não tenha sido acordada neste Termo de Contrato.

8. CLÁUSULA oITAvA _ DA VIGÊNCIA E DA PRoRRoGAcÂo

8.1. O prazo de vigência do contrâto s€rá de 30 (trintâ) meses, com inicio a panir da data de assinatura do

4

presente termo
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8.1.1. Os efeitos financeiros da contrataçâo terâo início a partir da data da assinatura do contrato

8.t.2. A pÍonogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo

9. CLÁUSULA NONA _ DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENACÃO

9.l. Este contÍato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel locado. na forma do anigo
8'da Lei n'8.245. de 1991.

IO. CLAUSULA DECIMA _ DO REAJUSTE

10.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal. em contrato com prazo de vigência igual ou superior
a doze meses. mediante a aplicação do /z (lice Geral de Preços - Mercado - IGP-M ou indice Geral de Preços

- Disponibilidade lnlemo - IGP-DI)- ou outro que venha substituilo, desde que seja observado o interregno

mínimo de I (um) ano. contado da data de sua assinatura. para o primeiro reajuste. ou da data do último reajusre.

para os subsequentes.

10.2. O reajuste. deconente de solicitação da LOCADORA. será formalizado poÍ apostilamento, salvo se

coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de vigência ou alteração contratual.

D R-{ DA TA A OR AM ENTÁRI

I t.l. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no

Orçamento da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, deste exercício. na dotação abaixo discriminada:

Proj€to AtiYidade {J5?

Fonte

PI: LOCAA DM

Nâtureza: 33.90.19

Item: J9.0Jl

I2. CLÁUSULA DÉCITT,II SECUNOA _ DA F ISCA LIZACÃO

12.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante da LOCATÁR|A. ao

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução.

l2,t.l. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,

indicando dia. mês e ano, bem como o nome das pessoas eventualmente envolvidas. determinando o que

for necessário à regulaÍização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à

autoridade competente para as providências cabíveis.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do conÍato deveÉo ser

I t.

5
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10.3. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preço médio de mercado

para a presente locação. a LOCADORA aceita negociar a adoção de preço compatível ao mercado de locação

no município em que se situa o imóvel.

superiores em tempo hábil. para a adoção das medidas convenientes.

0102
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12.13. A LOCADORA poderá indicar um representante para represenú-lo na execução do conrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - DAS ALTERACÔES

13.1, Eventuais alteraçôes contratuais reger-se-âo pela disciplina do anigo 65 da Lei n'8.666. de 1993.

N ES ADMINISTRATIV

14,l. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados neste

inslrumento, sujeitará a LOCADORA, garantida a prévia defesa. sem prejuizo da responsabilidade civil e

criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves. assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação:

b. Multa:

b.l. Moratória de l7o por dia de anaso, injustificado, sobre o valor mensal da locação

c. Compensatória de 207o sobre o valor total do contrato. no caso de inexecução total ou parcial de

obrigação assumida.

d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Admirristoção, pelo prazo de ate dois anos:

e. Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a LOCADORA ressarcir a

LOCATÁRIA pelos prejuízos causados;

l4.l.l. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções

14.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaraçào

de inidoneidade, previstas acima- as empresas que, em raáo do presente contrato:

14.2.1. Tenham sotido condenações definitivas por praticarem. por meio dolosos. fiaude fiscal no
recolhimento de tributos:

14,2.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a LOCATARIA em virtude de atos ilicitos
praticados.

14.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n'8.óó6. de I993.
e subsidiariamente na Lei n'9.784. de 1999.

14.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções. levaÍá em consideraçâo a gravidade da conduta do
infrator, o caúter educativo da pena. bem como o dano causado à LOCATÁRtA. observado o principio da
proporcionalidade.

t4.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRlA serão deduzidos dos valores a serem pagos.
ou recolhidos em favor do Estado do MaÍanhão. ou ainda. quando for o caso. serão inscritos na Divida Ativa

judicialmente

6
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14,6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de l0 (dez) dias. a contar da data do recebimento da

comunicaçâo enviada pela LOCATÁRl A.

I5. CLÁUSULA DÉCIMA oUINTA _ DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A LOCATÁRIA podená rescindir este Termo de Contrato, sem qualquer ônus, em caso de

descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta à LOCADORA, sem

prejuízo da aplicação das penalidades cabiveis.

l5.l.l. A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a execução dos

valores das multas e indenizaçôes devidas à LOCATÁRlA. bem como a retenção dos créditos deconentes

do contrato. até o limite dos prejuízos causados. além das penalidades previstas neste instrumento.

15.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses enumeradas no aí. 78

da Lei n'8.666. de 1993. com exceção das previstas nos incisos VI. lX e X. que sejam aplicáveis a esta relaçâo

locatícia.

15.2.1. Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos Xll e XVII do an. 78 da Lei n" 8.666. de 1993,

desde que ausente à culpa da LOCADORA, a LOCATÁRIA a ressarcirá dos prejuízos regularmenle

comprovados que houver sofrido.

15.2.2, Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do inciso XII do anigo
78 da Lei n" 8.666. de 1993. a LOCATÁRIA decida devolver o imóvel e rescindir o conÍato. antes do

término do seu prazo de vigência. ficará dispensada do pagamento de qualquer multa. desde que notifique
a LOCADORA. por escrito. com antecedência mínima de 30 (rinta) dias.

15.3. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupaçâo do imóvel. tais como incêndio, desmoronamento.

desapropriação. caso fortuito ou força maior. etc.. a LOCATÁRlA poderá considerar o contÍato rescindido
imediatamente. ficando dispensada de qualquer prévia notificação. ou multa. desde que. nesta hipótese. não

tenha concorrido para a situação.

15.4.O procedimento formal de rescisão teni início mediante notificação escritÀ enregue diretamente à

LOCADORA ou por via postal, com aviso de recebimento.

15.5. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos. assegurado o contraditório e a

ampla defesa. e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15.5.1. Caso a rescisão não seja justificada pela administração pública, ficani configurado o direito de

indenização da LOCADORA nos moldes da alínea c, item 14.1, da Cláusula Décima Quarta deste

instrumento-

15.6. O termô de Íescisão deverá indicar. conforme o caso:

15.ó.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos:

pagamentos já efetuados e ainda devidos:
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15.6.3. tndenizações e multas.

Ió. ('LAUSULA DECIMA SEXTÂ DOS C-{SOS oI!!ISSOS

ló.t. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato reger-se-ão pelas disposições

contidas na Lei n' 8.245. de 1991, alterada pela Lei n' l2.l l2 de 09 de dezembro de 2009. na Lei 8.666, de

1993 e Decreto Estadual n" 32.182 de l6 de setembro de 2016, bem como nos demais regulamentos e noÍrnas

administrativas estaduais. que fazem pane integrante deste contrato, independentemente de suas transcriçôes.

I7. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Luís/MA. com exclusão de qualquer outro. por mais privilegiado
que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E assim, por estarem de acordo. ajustados e contratados. depois de lido e achado conforme. as partes a seguir

firmam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma. para um só efeito, na presença de 02 (duas)

testemunhas abaixo assinadas.

Sâo Luí de 2018
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