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ES,TADO DIJ $ERGI$}E

uumrcipro DE AÍiEv\ BRANcA
FUNDO MUNICII'AL D[ SAUDE

coNTRATo DE LoceçÃo DE rMovEL No 13/zols

coNTRATo oz rccnçÃo t)E rwovEL euE
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAI,
DE saúoe DE ARErA BRANCA E c):i
sENilOP,E9 RA,QUEL DE LIMA SANTOS E
RAFAEL DE LIMA SÁ'VTOS.

o FUNDO MUNICIPAL DE SnÚOe DE AREIA BRANCA/SE, i;,scrito rro Ci{pJ sob o rr,)
17.402.09U0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, nl 90, Centro, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por scu Gest(:', o Sr. FRANCISCO JOSE
SAMPAIO, brasileiro, casado, dentista, portadora dc RG no 2.88!,,.856 SSP/PE e do CPF no
222.577.373-34, residente e domiciliado em Arela Brarrca/SE; e üs Senhr.rre:; RAQUEL DE
LIMA SANTOS, brasileira, maror, capazt solteira, enfermeira, portadora do FIG rf 2913027-L
SSP/SE e do CPF no O42.472.775-7O, residente e domicilrada na [;:ua Jasrct de Brit"o Côrtes,
po 150, Centro, Apt 304, Bloco 02, Condomínio Alamedas da Jabotiana, Aracaju/SE e
RAFAEL DE LIMA SANTOS, brasileíro, maior, capaz, sclteiro, agente penitenciário, portaCor
dc RG no 3.326.401-5 SSP/SE, residente e domiciliado nc ConjunLr-, Habitacj..rrr;i, sf l, ccrrtr'.i,
Areia Branca/SÉ, doravante denominados LOCADORES, tendo em vista u (li-iu currg[r: r-ti;
Processr: de Dispensa cle Licitação no O9/2A79, conr fundarnento nc:rtigo 2.1 , irrci:;t: )(, cla [.i.:r

no 8.6Ciíj/1993, e na Lei no 8.245/!991, bem como denrais legisloções co,r..ll l;lr:i, ír.:;1 )t;/L:i::
celebra; o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições segu;j)tcs:

ç1aq5uu r :_ po FUNpAMENTO

1.1 - Este Contrato de L-ocação cle Imóvel se vincula ao Laudo de Avalração do Imovei,
aprovado pelo Locatário, estando ainda conforme as Leis Federais p{-r 8.24519t e no
8.666/93, em sua atual redação.

CLAÚSULA II - DO OBJETO

2.7 - Locação de imóvel localizado no Povoado Chico Gomes, S/n, ,::ona Rural, Areia
Branca/SE, para atender às necessidades da Equipe do Programer Saúde rla i=arní!ia - PS;F,
que servirá de apoio a este Fundo Municipal de Saúde.

CLAUSULA III - DO PRAZO

3.1 * O prazo de vigência do contrato será de l2 (doze) meses, .i contar it.i assinatura ds
presente termo.

CLAUSULA rV - DO PRECO E pAS CONDICõES DE PAGAMENI.Q

4.L " O valor mensal da locação do imóvel será de $ 3OOTOO (trezentos rL?ais), pr:riaz,,:rr,:lc;
o valor trotal de R$ 3.600,OO (três mil e seiscentos reais), ccrrform,r iaudo rje Visr:;ri,
Técnica.

4.2 - O prazo de pagamento do valor acima citado deverá sêr eicllrâdo .il,- o 5,, rjia úril dc,
mês subsequente ao vencido, ao Locador, através de seu represe:rrante !egal ou procui"adc;r
legal mente constituído.
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CLÁUSULA v - DAs RESPoSABILIDADES E BENFEIToRIAS

5,1 - O LOCATÁRIO, findo e não prorrogado o prazo contratual, e observados os termos
deste ajuste, obriga-se a devolver o imovel nas condições em que o recebeu descritas no
LAUDO DE VISTORIA, assinado nesta data, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso
normal, ficando impedido de sublocá-lo total ou parcialmente, sem prévia autorização do
LOCADOR.
5.2 - Serão pagas pelo LOCaI Aitio as despesas ordinárias de condomínio, consumo de
água, luz e limpeza, relacionadas coÍn o objeto da locação.

5.3 - Correrão por conta do LOClr.LrOl{ as despesas relativas às taxas e impostos que, por
força de Lei, incidam ou verrhanr a incidir sobre o imóvel, bem como as despesas
extraordinárias de condomínio quc pur''/enlura venham a existir.

5.4 - Correrão por conta do LOCAOOII as despesas com a manutenção preventiva e corretiva
predial das instalações.

5.5 - O LOCADOR obriga-sc .r rlanler o imóvel com todas as condições de uso e
habitabilidade, cuja percla o LOCA-IAttIO não der causa.

5.6 - O LOCATÁRIO pocjera deícILreí a posse do imóvel em nome do proprietário.

5.7 - O LOCADOR responsabiliza-se pclo currnprimento de todas as cláusulas deste contrato,
no caso de venda ou transferência do imóvel a terceiros.

5.8 - O LOCATÁRIO poderá fazer reformas no objeto da locação, em estrutura fórmica e
outras necessidades, para sua maior comodidade, com autorização por escrito do LOCADOR,
ficando as benfeitorias incur'pvr"icl.rs;u irnóvel, não podendo o LOCATARIO exigir qualquer
indenização ou ressarcirrreir[o, t.rurti eur'r'to a<jquirir direitos de retenção pelas mesmas;

cLÁusuLA vr - pA porAcllo UÍIÇÀ!4ENTARTA

6.1 - As despesas decorrentes r1üslc Conrrato correrão por conta da dotação orçamentária, a
saber:

PROJEl-O
ATIVIDTTDE

10.301.]U32.2063

ctÁusula vu - oa rurxrcuçÃo r penalronors

7,1 - A inexecução total oL: p:rci;rl do contrato pelo LOCADOR poderá importar nas
penalidades seguintes :

a) advertência, por escrito, qu.irrcir"r constatadas pequenas irregularidades para as quais
tenha concorrido;

b) suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, num
prazo de até 02 (dois) anos deperrderrdo da gravidade da falta;

c) declaração de inidoneidade irúr-cr trcitar ou contratar nos casos de faltas graves;

d) na aplicação de penalidades serão admitidos os recursos estabelecidos em lei,

cLASSTFTCAçAO
ECONOMICA

FONTE DE
RECURSO

UNIDADE

79.32
ENTÁRIA

3390.36.00 t27t
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assegurados o contraditório e a arnpla defesa.

Parágrafo Único - A rescisão clo contrato sujeita o LOCADOR à multa rescisória
correspondente ao valor de lOo/o (dez por cento) do valor do saldo do contrato, corrigido na
data da rescisão, pelos índices oÍiciais do governo federal.

ctÁusuua vrtr - oe BescrsÃo
B. 1- O presente contrato poderJt st:í rescindido nos casos seguintes:
a) por ato unilateral e escrito ctü LücATÁtlO, nas situações previstas no art. 9o da Lei no
8.24519L, e nos incisos I a XII e r.\rll cro rrt. 78, Lei no 8.666/93, e suas alterações;

b) amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso, com
antecedência mínima de 30 (lrirrLu) cJias, descabendo indenização a qualquer uma das partes,
resguardando o interesse público;

c) descumprimento, por , parte do LOCADOR, das obrigações legais e/ou contratuais,
assegurando ao LOCATAIlIo o direito de rescindir o contrato, a qualquer tempo,
independente de aviso, inLerpclrç5.-, e,tr-r cxtrajudicial;

d) judicialmente, nos termos c1a icAi:lrrÇJc vigente.

ctÁusulR lx * oo Raa:us.r'e

9.1 - O presente pacto soinerrLc poclerá sofrer reajuste de seus preços depois de decorridos
t2 (doze) meses de vigêncra contratual ou de sua prorrogação, conforme o caso, tomando-se
como base a variação clo Índrce Geral c.ie Preços de tr,tercado - IGPM para o período.

CUÁUSULA X - OaS Of s pt)Sli_v i i_!.Ét!eij§

10.1 - O LOCATÁRIO ceci.rrli r,u:,LL: LriÍrrL), ter recebido o objeto desta locação, em perfeito
estado de conservação.

LO.2 - O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei no 8.666/93, e suas alterações,
pelos preceitos do Direito P[rl-rticc.r, ai)iicaÍ]do-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e dispusições cru Direito Privado, em especial, a Lei no 8.245/91.

10.3 - Os casos ornissos st:rão iest lv'idos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à
analogia, aos costurnes e J;s l-r, r,,.,1,,..,., ijr:rct is do Direito.

CLÁUSULA XI - Do FoITo

Fica eleito o foro det Corrriricí, ric Areia Branca, Estado de Sergipet para dirimir quaisquer
questões decorrentes destc co,r[íirLo, Lurrl rer)L]ncia a qualquer outro, por mais especial que o
seja.
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E assim, por estarem justc.ls e colttratados, assi
igual teor e forma, para um so Íim legal, que
duas testemunhas,

nam o presente ajuste em 02 (duas) vias de
as quais vão assinadas pelos contratantes e

r\reia tlranca/SE, 05 de junho de 2019,

r.
I-,,DE SAUDE
r'Contratante BRANCADO MUr'IICI;ja DE

f ii.r+rt CISCO JOSE SAMPAIO
Ccstor do FMS

""qr.-i 
d^ -{ari*^,)- Sr+Ss,

RAQUEL DE LIMA SANTOS
Locadora

fr-úd[-d- l.e,.,*q Sô^Je.
i(AtrAEL uÊ t-lMA SANTOS

Locador
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