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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO IMÓVEL  
 
 

 
Contrato nº 20180152 

 

 

 

Contrato Administrativo de Locação de 

Imóvel urbano, que entre si celebram de 

um lado, o Município de Medicilândia -

através do fundo de Manut. e Desenv. do 

Ensino da Educ. Básica, e de outro 

Prelazia do Xingu, conforme abaixo se 

infere. 

 

 

Pelo Instrumento de Contrato Administrativo de Locação 

de Imóvel, de um lado, o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, por 

intermédio do FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ N.º 28.368.870/0001-37, representado neste ato pelo Sr. 

WALLAS FERNANDES DA SILVA, Secretário Municipal de 

Educação, portador do CPF nº 665.186.362-20, residente e domiciliado a 

Rua Independência nº 1.196 Medicilândia Pá, doravante denominada 

LOCATÁRIA, e de outro lado PRELAZIA DO XINGU, pessoa jurídica 

de direito privado inscrita no CNPJ n° 04.892.592/0001 54, estabelecida 

Av. João Pessoa n° 1.212 Centro Altamira PA, por seu representante legal 

Bispo Dom JOÃO MUNIZ ALVES, OFM, brasileiro, solteiro, Bispo, 

portador do RG n° 048733832013-9 e do CPF n° 268.930.373-68, 

residente e domiciliado no endereço supra citado, doravante denominado 

LOCADORA, têm entre si justo e contratado o presente, sobre as 

seguintes cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto Contratual. 

 

 

1.1 - Locação de imóvel para o funcionamento da escola anexo da EMEF 

Abraham Lincoln  
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CLÁUSULA SEGUNDA: Da destinação. 

 

A presente locação destina-se para o funcionamento da 

Escola anexo da EMEF Abraham Lincoln. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Valor da Locação e Forma de Pagamento.  

  

Resolvem acertar que a contraprestação fixa mensal 

corresponderá à importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 

durante o período de vigência do presente contrato, perfazendo um valor 

global de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).              

 

CLÁUSULA QUARTA: Do Prazo Contratual. 

                   

O prazo de duração do presente contrato será de 12 

(doze) meses, com início em 12 de março de 2.018 e término em 31 de 

dezembro de 2018, podendo ser renovado pela conveniência das partes. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Do Estado do Imóvel. 

 

A LOCATÁRIA recebe neste ato o imóvel ora locado em 

perfeitas condições de uso e habitabilidade, e se compromete ao final do 

contrato entregá-lo no mesmo estado, bem como todos os seus acessórios 

e devidamente pintado. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Do Dia do Pagamento. 

 

O valor da obrigação apontada na Cláusula Terceira 

deste contrato será realizado todo dia 10 (dez) de cada mês, a ser creditado 

no Banco do Brasil, Agência 3114 - X Conta Corrente 41385 - 2, em favor 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICA

ÇÕES 

UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 ALUGUEL DE IMÓVEIS - 

CENTRO SÃO GASPAR 

(MENSAL) 

MÊS 12 R$ 7.500,00 R$ 90.000,00 

VALOR GLOBAL R$ 90.000,00 
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de Prelazia do Xingu, devendo a LOCADORA, dar quitação em forma de 

recibo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Revogação. 

 

A locação, durante o prazo de sua duração, só poderá ser desfeita: 

 

I - Por mútuo acordo entre as partes sem o pagamento de multa; 

II- Em decorrência da prática de infração legal ou contratual; 

III- Em decorrência de falta de pagamento; 

IV- Pela realização de reparos urgentes determinados pelo Poder Público, 

que não possam ser normalmente executados com a permanência da 

LOCATÁRIA.  

 

CLÁUSULA OITAVA: Dos Deveres da LOCADORA. 

 

I - Garantir, durante o tempo de locação, o uso pacífico do Imóvel; 

II- Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

III- Fornecer a LOCATÁRIA recibos discriminados das importâncias 

pagas vedada a quitação genérica; 

IV-  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

V- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões 

até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA NONA: Dos Deveres da LOCATÁRIA. 

 

I - Além das Cláusulas constantes do presente instrumento, a de permitir a 

vistoria do imóvel pela LOCADORA ou por seu mandatário, mediante 

combinação prévia de hora e dia; 

II - Efetuar pagamento conforme previsto na cláusula 3ª deste instrumento 

contratual. 

III - Pagar todos os tributos lançados ao imóvel, bem como as taxas 

decorrentes da utilização do bem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Legalidade. 
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O presente contrato tem como fundamento o constante 

no art. 24, inciso X, da Lei n.º 8.666/93, e suas posteriores alterações. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das Condições Gerais.  

 

Permanecerão em vigor in totum as condições previstas 

e acordadas neste instrumento, no caso de serem celebrados novos aditivos 

de interesse das partes, desaparecendo apenas os que colidirem com o 

disposto no aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da Dotação Orçamentária. 

 

As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento 

do (a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2018 

Atividade 0916.123610402.2.037 Manutenção do Ensino Fundamental-

40%, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 

jurídica, Subelemento 3.3.90.39.10, no valor de R$ 90.000,00, ficando o 

saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à 

conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Foro. 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Medicilândia PA, para 

dirimir quaisquer dúvidas provenientes deste contrato.   

 

E, por estarem assim justos e contratados, na melhor 

forma de direito, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e 

tiveram conhecimento. 

 

Medicilândia-PA, 12 de março de 2018. 

 

 

 

WALLAS FERNANDES DA SILVA 

Secretário Municipal de Educação 

LOCATÁRIA 
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PRELAZIA DO XINGU 

Dom JOÃO MUNIZ ALVES OFM 

LOCADORA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ____________________________________ 

 

2. ____________________________________  
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