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ESTADO DE SERGIPE

uuHrcÍpro DE ARErA BRANcA
GABINETE DO PREFEII O

coNTRATo or locaçÃo or rrqóvel No 16/2020

CONTRATO DE LOCA: ;,:) DÍ: tt'tOVEL QUt: l:Nt ttt :;l
CELEBRAM O MUNICIPIO DE AI]TIA tsRANCA I"A SIIA.
ANA JUSSARA MATOS OI IVEIRA

o l.,tultcÍpto DE ARErA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob c, n' 13.100.995/0001-04,
localiza(jo à Praça loviniano Freire de olivelra, s/n", centro, doravante denominado
CONTRA'rANTE, neste atc representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES
SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG no 3.277 129-8 SSP/SE e do CPF no

036.219.265-OO, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; ,.r a Sra. ANA JUSSARA
MATOS oLIVEIRA, brasileira, maior, capaz, autônoma, portadora do RG no 2.924'594-0
SSP/SE e do CPF no 076.966.055-OO, residente e domiciliada na Praça da Bandeira, I3,
Bairro centro, Areia Branca/sE, doravante denominado LocADoR, tendo em vista o que

consta no Processo de Dispensa de Licitação no 09/2020, cor ,rrldrrrr('rto no irrtigo 24,

inciso x, da Lei no 8.666/1993, e na Lei n" 8.745/1991 , berr, como dornais legislaçõc.';

coTrolit!,rs, resolvr:m celebrar o presente instrumento, mediante as cláusuias (l as conrliÇiics
seguiÍrtor;:

cuaúsura t - Do ruruoamexro

1.1 - Este Contrato de Locação de Imóvel se vincula ao Laudo de Avaliação.io lmóvcl,
aprovado pelo Locatário, estando ainda conforme as Leis Federais ni 8.245l91 e Íro

8.666/93, em sua atual redação.

CLAUSt,,LA II . DO OB]ETO

2.1 - Constitui objeto do prescnte contrato a Locação de lmóvel localizado à Rua Senador

walter Franco, s/nb, centro, para servir como sede da secretaria de Agricultura, Irrigação E

Meio Amfricnte, deste Municipio.

CLA US ULA III - DO P R^Zrf,

3.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) mêses, .i contar da assinatura do
presente termo.

CLAUSU IV - DO PRECO E D AS CON DICOES DE PAGAMEN

4.1 - o valor mensal da locação do imóvel será, no valor de R$ 752,86 (setecentos e
cinquenta e doÍs reais, e oitenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$
g.Oi4,32 (nove mll, trinta ê quatro reais e trinta e dois centavos), corrforme Laudo de

Vistoria Técn ica.
4.2 - O prazo de pagamento do valor acima citado deverá ser eíetuado até o 50 dia titil do

môS Subsequentc ao vencido, aO LocadOr, atraVóS de scu rCprost' ,lantC leqal ou pTo(rLrra.loT

legalmente co nstitu ído.

CLAUSI.,'LAV-DASRESP ABILIDAD ES E BEN FEITO RI ÂS

5.1 O LOCATÁRIO, fincto e não prorrogado o prazo contratual, e observados os [errrlos

deste ajuste, Obriga-Se a dcvolver o imóvel nas condições em rr .'o reccbeu descritas no

LAUDO DE VISTORIA, assinado nesta data, salvo aS deterioraçõ'js decorrentes do seu tlso

normal, ficando impedido de sublocá-lo total ou parcialmente, sem prévia autorização rlo
LOCADO R.
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5.2 - Serão pagas pelo L9CATÁRIO as despesas ordinárias de consumo de á'ua, luz o

limpeza, relacionadas com o objeto da locação.
5.3 - Correrão por conta do LocADoR as despesas relativas às I lxas c irnpostos que, por

força de Lei, incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, oem como as despesas
extraordinárias de condomínio que porventura venham a existir.
5.1 - i_orie,ãc por conta do LocADoR as despcsa!; com a manuti r.-;o prcvsntiva c corretiva
predial d.ls insta laÇões.
5.5 - O LOCADOR obriga-se a manter o imóvel com todir:, lls condições de uso e

habitabilidade, cuja perda o LoCATÁRIO não der causa.
5.6 - O LOCATÁCfd poaerá defender a posse do imóvel em nome do proprietário'
5.7 - O LOCADOR responsa biliza-se pelo cumprimento de todas as cláusul.-ls dcstc contrato,
no caso de venda ou transferência do imóvel a tercciros.
5.8 - O LOCATÁnIO poderá fazer reformas no objeto da locaçijo, cm cslrutura fórmlca e

outras necessidades, para sua maior comodidade, com autorização por e.scrito do LOCADOR,

íicando as bonfeitorias incorpoTadas ao imóvel, não podendo o t.(.)cATARIO extqrr clualquer

indenazação ou ressarcimento, bem como adquirir direiLos dc retcr,,-.ro pclir: ,ilt::,nras;

cLÁusuLA VI - DA DOTÂCÀO ORCAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação orçaÍIentária, a

saber:
UNIDADE

oRçAM.ENl'ÁRrA

IJ VI

cLÀssrrrcAç ÁcJ FONTE DE
RECURSOEco!Lô!4rcA

3 390.36.0(, 1 001

XECU NAL

7.1 A inexecução total ou parcial do contrato pelo LocADoR podcrá importar nas

penalrdades seg u intes:
a) AdvertênCiA, pOr eSCnto, quando ConStatadaS peqtleÍlaS irrírErllaridadcs parij aS qtrarS

tenha concorrido;
b) Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar ( rrn a AcjministrilÇ:lo, num

prazo de ate 02 (dois) anos dependendo da gravidade da falta;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar nos casos 0.r raltas qravos;

aj lta aplicação de penalldades serão admitidos os recursos estabclecidos em lei,

assequÍados o contraditório c a ampla deÍesa.
pará-grafo Único - A rescisão do contrato sujeita o LOCADOR à multa rescisória

correipondente ao valor de 10o/o (dez por cento) do valor do sal(; do contrato, corrigido na

data da rescisão, pelos índices oficiais do governo federal.

cLÁUSULA VIII - OA RESCTSÃO

8. 1 - O presente contrato poderá ser rescindido nos casos seguinl'ji:
a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nas situações previstas no art.-go da Lea no

8'.2451g1, c nos incrsos I a xll e xVII do art. 78, Lei no 8.666/93, e suas alterações;
b) Arnigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização dc aviso, com

antcc:eciôncia mínima de 30 (r.rinta)dias, cjescabendt-r intlenizaçáic' rltralqu(li ttma das partes'

resguarrlando o interesse público;
c) bescumprimento, por, parte do LOCADOR, das obrigações legais e/ou contratuais'
alsegurando ao LOCÂTÁRIO o direito de rescindir o conlr rlo, a qualqucr tempo,

independente de aviso, interpelação e ou extrajudicial;
d) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

2C.722.OOzt.2007
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CLAUSULA IX. DO REA.IUSTE

9.1 - O presente pacto somente poderá soírer reajuste de seus prcÇos depois de decorridos
12 (doze) meses de vigência contratual ou de sua prorrogação, conforme o caso, tomando-se
como base a variação do indice Geral de Preços de Mercado - IGPM para o período.

cLÁUsULA x . DAs DIsPosIcÕEs GERAIS

10.1 - O LOCafÁnfo declara neste termo, ter recebido o objetr- it'sta loci:ção, cÍlr perfcito
estado de conse rvação.
10.2 - O presente contrato reqe-se pelas disposições da Lei no 8.aió6/93, c su.rs altcraçõcs,
pelos preceitos do Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e disposições do Direito Privado, em especial, a Lei no a.245/91.
10.3 - os casos omissos serão resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à

analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

CLAUSULA XI. DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Areia Branca, Estado dc serg';'c, para dirirnir quaisquer
questões decorrentes deste contrato, com renuncia a qualquer otrtr,), por íl.lis especial que o
seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente ajtlste em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para um só fim legal.

Areia Branca/SE, 15 de janeiro de 2020

,{qx trfururtfr.#r
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Contra ta nte
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do MunicÍpio
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