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ESTADO DE SERGIPE

uururcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO!.IAL

coNÍRAro oe locaçÃo oe rmóvel No 04,i 2o2o

coNTRATo DE LocAcÀo DE tMovEL QUt: t:Nrttt st
CÉLEBRAM O FT,)NDA ÚUNICIP^I Df 

^SSISIINCIASOCIAL DE AREIA BRAI'ICA E O SI\, VALILII GOM'S DI
tEsus.

O FUNDO MUNICIpAL pe ASSTSTÊ1CIA SOCIAL DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no

CNPI sob o no 14,787,720l0001-53, localizado à Praça Francisco lulonteiro, no 4.433, Centro,
doravante denominado CoNTRATANTE, neste ato representado por sua Gestora, a Sr.a

IRANI BATTSTA SANTOS, brasileira, casada, servidora, portadora do RG no 609 699

ssP/sE e do cPF no 405.376.505-63, residente e domiciliado erf Areia Branca/sE; e o sr.
VALTER GOÍ{ES DE ,ESUS, brasileiro, maior, capaz, autôncmo, portador do RG no

3.204.936-6 SSP/SE e do CPF no 016.167.455-09, residênte e oomiciliada à Rtra capitão
Menezes, no 04, Centro, Areia Branca/SE, doravante denominada LocADOR, tendo êm vista
o que consta no Processo de Dispensa de Licitação n" O3/2O20, com íu|(l.lmcnto no artigo
2+, inciso x, da Lei no 8.666/1993, e na Lei no 8.245/199!, bc., r:omo ricrnais logislações

correlal.as, r€tsolVem Celebr.tr o presente instrumento, mediante as Cláusulas c as condições

seguin[0s:

CLAÚSULA I . DO FUNDAMENTO

1.1 - Este contrato de Locação de Imóvel se vincula ao Laudo de Avr:liação do Inróvcl,
aprOvado pelO LoCatárlo, estando ainda conforme as Leis Fc.lürais ní) 8.245l91 c n(r

8,666/93, em sua atual redação.

CLAÚSULA II - DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto do presente contrato a locação de imóvel localizado na Rua Heráclito
Diniz, nu 34, Centio, Areia Branca/SE, para funcionamento do Coílselho Tutelar que servirá
de apoio a esta localidade.
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CLAUSULA III - DO PRAZO

3.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, .l contar tla assinatura do
presentê termo.

CLAUSULA IV - DO PRECO E DAS CONDICõES DE PAGAMENTQ

4.1 - o valor mensal da locação do imóvel será de R$ 700,00 (setecentos reais),
perfazendo o valor total de R$ 8.4ooroo (oito mil e quatrocentos reais), coníorme Larldo

de Vistoria Técnica.
4.2 -'O prazo de pagamento do valor acima citado deverá ser efi,tuado até o 50 dia útil rjo
mêS subSequente aO vencido, ao Locador, através de Seu represel)tante legal ou procurador
legalmente constituído,

CLÁUSULA V - DAS RESPOSABILIDADES E BENFEITORIAS

5.1 O LOCATÁRIO, findo e não prorrogado o prazo contratuai, e observaclos os termos
deste aluste, obÍiga-se a devolver o imóvel nas condições cm r ,.,.r o rec(,beLr descritas no

LAUDO DE VISTORIA, assinado nesta data, salvo as deterioraçõe:, decorrcntes do seu uscr
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normal, ficando impedido de sublocá-lo total ou parcialmente, seín prcvia autorização {lo
LOCADOR.
5.2 - Serão pagas pelo LOCATÁRIO as despesas ordinárias c1t' condomínio, consumo de
água, luz e limpeza, relacionadas com o objeto da locação.
5.3 - Correrão por conta do LOCADoR as despesas relativas às L,rxas c irnpostos que, por
força de Lei, incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, bem como as despesas
extraordinárias de condomínio que porventura venham a existir.
5.4 - Correrão por conta do LOCADOR as despesas com a manutenção preventiva c corretiva
pred ia I das instalações.
5.5 - o LOCADOR obriga-se a manter o imóvel com todas as condições de uso c
habitabilidade, cuja perda o LOCATÁRIo não der causa.
5.6 - O LOCATÁRIO poderá defender a posse do imóvel em nomc ilo proPrietário.
5.7 - O LOCADOR responsabiliza-se pelo cumprimento de todas irs cláusulas deste contrato,
no caso de venda ou transferência do imóvel a terceiros.
5.8 - o LocATÁntO poderá fazer reformas no objeto da locação, em estrutura fórmrca e
outras necessidades, para sua maior comodidade, com autorização por e,scrito do LocADoR,
ficando as benfeitorias incorporadas ao imóvel, não podendo o LOCATARIO exigir qualqtrcr
indenização ou ressarcimento, bern como adquirir direitos de rctetl...ril peltl:; tnesmas;

cLÁusuLA vr - DA DorAcÀo oRcAMENTÁRrA

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta oa dotaÇào orçamentária, a

sa ber:
FONTE DECLASSI FICAçAO

ECONO M ICA RECUR§O
10012055 3 390.3 6.00

CLÁUSULA VII - DA INEXECUCÃO E PENALIDADES

7.1 - A inexecução total ou parcial do contrato pelo LocADoR porlt:rá importar nas
penalidades seg u intes:
a) advertência, por escrito, quando constatadas pequenas irregularidades para as quais

tenha concorrido;
b) suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administraçào, nurn
prazo de ate 02 (dois) anos dependendo da gravidade da íalta;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar nos casos d'.-'faltas graves;
d) na aplicação de penalidades serão admitidos os recursos estab3lecidos cm lcr,

assegurados o contraditório e a ampla defesa.
parágrafo único - A rescisão do contrato suleita o LOCI\DOR a multa rescisória
correspondente ao valor de 10o/o (dez por cento) do valor do salC..r do contrato, corrigido na

data da resclsão, pelos índices oficiais do governo federal.
CLAUSULA VIII - DA RESCISAO

8. 1 - O presente contrato poderá ser rescindido nos casos seguinL.:;:
a) por ato unllateral e escrito do LoCATÁRIo, nas situações previstas no art. 90 da Lei no

8.245191, e nos incisos I a X'll e XVII do art. 78, Lei no 8.666/93, ê stras altt)raÇões;
b) amigavelmente, por acordo das partes, rnediante forril.,iLzaçâo de aviso, com
antecedôncia mínima de 30 (trinta) dias, descabendo indenização,r rlualquer" uma das partes,
resg ua rda ndo o interesse pú blico;
c) descumprimento, por,parte do LOCADoR, das obrigações legais e/ou contratuais,
assegurando ao LOCATARIO o direito de rescindir o contrato, a qualquer tempo,
independente de aviso, lnterpelação e ou extrajudicial;
d) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

)

PROJ ETO
ATIVI DAD EgRçAM E NTA RIA
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CLAUSULA IX - DO REAJUSTE

9.1 - O presente pacto somente poderá sofrer reajuste de seus preços depois de decorridos
12 (doze) meses de vigência contratual ou de sua prorrogação, corlíorme o caso, tomando-se
como base a variação do Índice Geral de Preços de l'4ercado - IGPIY para o período.

cLÁUsuLA x. DAS DISPOSICÕES GERAIS

10.1 - O LOCATÁRIO declara neste termo, ter recebido o objetc l'ista locação, em períeito
estado de conservação.
10.2 - O presentê contrato rege-se pelas disposlções da Lei no 8.666/93, e suas alteraÇões,
pelos preceitos do Direjto Público, aplicando-se-lhe, su pletiva men !:e, os princípios da Teori.l
Geral dos Contratos e disposições do Direito Privado, em especial, ., Lei no 8.245,/91.
10.3 Os casos omissos serão resolvidos à luz da menclonada legislação, recorrendo'se à

analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA xI . DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Areia Branca, Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer
questões decorrentes deste Contrato, Com renuncia a qualqUer outro, por mais esp(rcial que o
sej a.

E assim, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente aJtls[e em 02 (duas)
vias de iqual [eor e forma, para um só fim legal.

Areia Branca/SE, 20 de janeiro de 202(r

UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratante

IRANI BATISTA SANTOS
Gestor do F|4AS

N,üa*i"

{Af[1 G-s,,\}> &
VALTER GOMES DE ]ESUS

Locador


