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ESTADO DE 5üT(GÍí'E

Fr uÍrrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

coNTRATo or locaçÃo or lMóveu No L7 /2o2o

coltiRAT) Dt.. LocA(,:.,i,.) DE tí4ovt;t QUt' t I'l tRE sl
Cl:l LBt<Al'1 O FUNDO MIINICIP.^L DE SAUDÉ DE
AREIA BRANCA F O: i GILÍON I)LIVEIRA .SÁNIOS.

o FUNDo MUNTCTPAL oe saÚoe DE ARErA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o n"
11.402.0911/0001-08, locôli./irdo à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante
denoftrinado coNTRATANTE, neste ato representado por seu Gestcr, o sr. F;IANCISCO JOSE

SAMPAIO, brasileiro, casado, dentista, portadora do RG rro 2.8[' ts56 SSí'/PE c io cPF qo

222.5t7 313.34, residente e domiciliado em Areia Branca/sE; e c sr. GILTON OLIVEIRA
SANTOS, comerciante, brasileiro, maior, capaz, portador do RG n" 586.5rllr 5!ii),/Si: I rlo CPÍ:

no 266.729.605-20, residerrtc c domiciliado na Rtta Sottador Wal ' l'Tatri' ir ') " ' -'t I L'

Areia Branca/sE, doravante denominado LocADoR, tendo i:i:' vis[" 'r rlrrt: ' or]si3 Ilo

Processc de Dispensa de LicitaçãO no 07/2o2o, COm fUndam';r:o no .:rLigo 24, irrcisc, X,

da Lei n" 8.66671993, e na Lei no 8.24511991, bem como defl)ais legislações correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições sequintes:

CLAÚSULA I - DO FUNDAMENTO

1.1 - Este Contrato de Locação de Imóvel se vincula ao LaudÕ de Avaliação do Irnóvel,
aprovado pelo Locatário, estando ainda conÍorme as Leis F{..:JíaiS !r' Ít.rl4ljl91 e no

8.666/9), (lm sua aIual retl;rq5c.

CLATJSIJ LA II - DO OB]ETO

2.1 - Constitui ob.ieto do presente contrato a Locação de imóvel localizado rr.r Rüa Chrlc, S,/N,

centro, Areia Brairca/SE, para funcionamento do Almoxarifado do i.,rrdo f4uriicipal de 5aúdo

CLAUS ULÂ III - DO P R ÀZO

3.1 - O prazo de vigência do contrato Será de 12 (doze) meses, , contar íj.i assinatura do
presente ternro,

CLAUSULA IV - DO PRECO E DAS CONDICõES E PAGÀMENTO

4.1 - () valor 'mensál da locação do imóvel será de Rg 7oo,og (setecentos reais),
perfazcndo o valor total de R$ 8.4OO,OO (oito mil e quatrqcentos reais), conforme Laudo

do vrstofla recn ica.
4.2 - O prazo de pagamento do valor acima citado clcvcrá ser cf : I,liadô rto o 50 .11ã Útil do

mês àubsequente ao vencido, ao Locador, através de seu repres(' rL.rnte iití.lili ou procurarlor
leqalmente constitu íd o.

DA L ADE EITORIAS

5.1 ,, LOCATÁRIO, findo e não prorrogado o prazo contrattr:ti. e obscivados os torn)o:l
deste a]úste, obriga-se a devolver o imóvel nas condições em que o Tcctberl (lescriiâs rro

LAUDO DE VISTORIA, assinado nesta data, salvo as deterioraçi rlecr'r 'rlt't' ri: ':ir ' 'l')
normal, ficando impedido cie sublocá-lo total ou parcialmcntc, iir pr! :Lri' r;iL; dr.r

LOCADOR.
5.2 - Serão pagas pelo LOCATÁRIO as despesas ordinárias de condomírrio, consun.to dc
água, luz e limpeza, rêlacionadas com o objeto da locação.
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5.-j (:orrerão por conta clo LOCADOR as despesas relativas às taxas e iinpostos; que, por
força dr: Lci, incidam ou venham a incidir sobrc o imóvel, l)em como as dcspesas
cxtí.ror(liniirias de condominio que porventura venham a existir.
! ,1 Ci ! c.ão pOr Conta do LOCADOR aS da.SpeSaS com A manUt(, l;io prc.,erttiva e (rÔrrotiva

Í-,r c.J ia I i:.nx, i! r sta lações.
5.5 o LOCADOR obrig.t-se a manter o imóvel com todas as condições dc Liso e

habitabilidade, cuja perda ó t-ocefÁnfo não der causa.
5.6 - O LOCATÁRIO poderá ciefender a posse do imóvel cm nomL ll proprre Lário

5.7 - O LOCADOR responsa biliza -se pelo cumprimento de todas as cláusulas deste contral.o,
no caso de venda ou transferência do imóvel a terceiros.
5.8 - O LOCATÁnIO poOcrá fazer reformas no objeto da tocaç.,.:, eÍn .:;i(iLir,, loilllrca c
outras necessidades, para sua maior cOmodidade, com autorizaçáo Ílor escrito do LOCAOOR,
ficando as benfeitorias incorporadas ao imóvel, não podendo o LOCATARIO exigir qualqLler

indenização ou ressarcimento, bem como adquirir direitos de retenção pelas mesmas;

cLÁUsULA vI - DA DOTACÀO ORCAMENTÁRIA

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

saber
I unroaoe I

I oneey;1raur 
]

PROJETO
ATIVIDADE

10.301.1032.2.063

CLASSIFICAçA{l
ECONÔMICÂ

3 390.36.00

FONTÉ DE

fl,,EÇu Rso
17Lt

Çúu,:uuayrl - oa tnrxecucÃo e pstalroaoes

7.1 r\ .lnexe6üção total ou parcial do contrato pelo LOCADOR po.leri.r importar nas
penalidades seg u intes:
a) AdVertênCia, pOr escritO, quAndO COnStatadaS pequenaS irrt'.r,larid.ltl;"r i..rr.r r-, (ltl,-ri:

tenha concorrido;
b) Suspensão do direito de licitar e impedlmento de contratar ,r-^ín a Adrrlinistraçi)o, trutn
prazo de até 02 (dols) anos dependendo da gravidade da.falta;
c) Declaração de inldoneidade para licitar ou contratar nos casos de faltas gravcs;
d) Na aplicação de penalidades serão admitidos os recursos estat)1)lecidos cm lei,

assc(lriÍ;rdos o contraditório e a ampla defesa.
ParágraÍo Únlco - A Íescisão do contrato sujeita o LOCADOR à Ínulta rcscisória
co rre:;pLrnclente ao valor tje 10ozo (dez por cento) do valor do saldo do contrato, corrigido na

data da rescisão, pelos índices oficiais do governo fedcral.

CLAUSULA VIII - DA RESCISAO

I-{. 1 í) irr,::;srrtc contrato pcclerá sor rcscindido nos casos seguinles:
r, I,o. lto unilat-êral e escrito do LOCATÁRIO, nas situaçõês pr,',,istas ír..,11.'r' il.! l-cr ní)

3.2.r'. rr, e nos incisos I ir Xii i.' \:VII do ilrt. 78, i-oi nl t".666i9J' ! :,Llas .l l'jrii!ôc:'i
1,1 ,\, , _.tvelnlente, poT .rcr)rdo das partcs, mediante forrr,;lização .lc avisr), cor-il

antoccdcncia rnínr ra de 30 (Lrinta) dias, descabendo indenizaçãc, .ltlalqrr,'- trrfi (jir:i Í).rrtc:i.
resgua rdand o o interesse público;
c) Descumprimento, por . parte do LocADoR, das obrjgaçôe: legais r:,/ou corrtratuals,

assegurando' ao LOCATÁRIO o direito de rescindir g contrs1o, a qualquer ternpo,

indeiendente de avlso, interpelação e ou extrajudiclal; lir) '

d) ludicialmênte/ nos termos da legislação vigente.

)

I



&or,
ESTADO DE SERGIPE

r"íuNrcÍplo DE ARErA BRANcA
FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE

.c,t=4_rls__ii r.a _I_x_:-p!_8-EÀluliIE

ll.i ü Irreserlte pacto son'lente poderá soFrer rcajuste de seus preços 11e1]()rs dc.iecorridos
12 (doze) meses de vigência contratual ou de sua prorrogação, colriÔrme o caso, tornando-se
como base a variação ào indice Geral de Prêços de Mercado - IGI'P] para o pcríodo

cr-Áusuua x - oas orspostcÕgs eenals

10.1 - O LOCafÁnf O declara neste termo, ter recebido o obietc -iesta loc.rção, enr perfeito
estado de conservação.
10.2 - O presente contrato rege-se pelas dlsposlções da Lei no 8.666/93, e suas altcrações,
pelos preceitos do Direito Público, aplicando-sê-lhe, supletivamente, os prirrcípios da 'feoria

ôeral clos Contratos e disposições do Direito Privado, em especial, .r Lei no 8.245/91.
10.3 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à

analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA XI - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Areia Branca, Estado de Sergipe, para dirinlir quaisquer
irrrr,:;liii,,r ilirr:orrenics deS[1, CoÍ]tratO, com renUnCiA a qUAlqUer otltrO, POr mais oS!)cci.f I quC O

E assrrrr, pOr estarem justos e contratados, as partcs assinam o pl.1;cnte ajlrstc em 02 (c1uas.1

vias cle igual teor c forma, para um só firn legal.

Areia Branca/SE, 24 de janeiro de 202a

f-*-^--= ).-- Ê c---
rünpo MUNrcrPAybE sAÚú íÉ ARErA BRANcA/ conlralantgy'

TRANCISCO JOSE SAMPAIO
Gestor do FMS

eillÍ-
GrtroN

ut^.'- Lk
OLIVEIRA SANTOS

Locad or
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