
ESÍADO DE SERGIPE

FUNDo MuNtctpAL DE AsstsrÊNctA SoctAL DE NossA SENHoRA DE LouRoES

CONTR-\TO N" 202L

TERMO DE CON'I'RÀTO DE LOCÀCÃO DE,
IMOVEL, QUE F]NTRII SI FIRNL\N{ O FUNDO
MUNICIPÂI D]J .\SSISTENCI.\ SOCIAI. DE,
NOSSÂ SE,NHOIL\ DU LOURDI.]S I.], O SR.

DÂLMO DE N{,\]'oS SOUZÀ.

Pclo ptesente Instrumento particulat de cofltrato de locaçào de in-róvel, reuniram-sc, dc um
lado o FUNDO MUNICIPÂL DE ASSISTENCIA SOCIAL, dotavantc dcnominad<r
LOCATÁRIO, pessoa jurídica de direito púbüco, neste ar() rcprcscntada pelo seu titular, sR.
RrcARDo DE SÂNTÀNÂ MARQUES, brasileito, Secretári<.r \lunicipal de -\sssitcncia Social,
residente e dorniciüado neste Município de Nossa Senhora clc Lourdes/SE, e d() ()utr(), o SR.

DALMO DE MÂTOS SOUZA, brasileiro, maiot c capaz, portador do (l.P.F no

653.192.92534 e RG no 20402635-SSP / SE, tesidente e domiciliado na Pça. Lüz Oonzaga, 155
(lcntro - nesta cidade de N. Sra. de Lourdes/SE, doravantc denominado simplcsmcntc dc
LoCÂDoR, para celebrar o presenfe conúato, nos term()s clas cláusulas e condiçircs abaixo
aLinhadas:

CLÁUSUI-A PRIMEIRÂ - DO OBJETO

O objeto do ptesentc conüato consistc na krcação de 01 (um) imrivel
situado à Rua Perolina, 155, Cento - nesta cidade de Noss:t Scnhota de Lourdes/Sl'i,, pârâ os

sen'iços de acolhimento CÁSÀ-LÀR teglona\zada Comarca dc ()araru, do Irundo NÍunicipal
dc Àssistência Social, deste Município.

CLAUSULA SEGUNDÂ- DO PRÂZO

O prazo de locação terá ügência dc 12 (doze) meses, contados da data

dc cclebração do presente Conüato.

CIÁUSULATERCEIRÂ - DO PREçO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor do aluguel mensal é de RS 1.360,00 (Jm mil trezentos c

sessenta teais), que o LOCATARIO se compromete a pagar pontualmeÍrte até o dia 05 (cinco)
de mês subsequente ao ncido, diretamente ao LO(),\DOll ou a teptesentante legal

previamente designado.
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ESTADO DE SERGIPE

FuNoo MuNtctpAL oE AssrsrÊNctA SocrAL DE NossA SENHoRA DE LouRoES

Parâgrafo Ú.ri.o - Não havetá teajuste de preço durante sua vigência,
salvo situação excpecional ptevisto em lei.

CIÁUSULA QUARTA - DO CREDITO ORÇAMENTÁRIo

Â despesa prevista na cláusula anterior, corrcrá por conta da scgünte
dotação otçamentária, constante do otçamento parâ o coÍÍentc cxcrcício finatceio 2021:

(D701 - Fundo N{unicipal de Àssistencia Social
08.244.0006.2054 - Cofinanciamento Estadual - Bloco da Protcçào Social dc l\Íécha c -\lta
complexidade .

3390.3(r.00.00 - Ouuos Serv. de 'fetcefuos - Pessoa Física - Ir1{(1{X).1{)0; 13900(».

CLÁUSUI-A QUINTA. DA VINCUI-AÇÃO

O LOCÂDOR declata total vinculaçào aos tettnos, da legislaçào que
disciplina 

^ 
m^têí^, especificamente as kis n"s 8.245/91 e 8.666/93 no seu alt. 24 Inciso X e

suas posteriorcs altetações.

CLÁUSUIá SEXTA - DOS ENCARGOS

Os consumos de água e luz, assim como todos os encârgos que incidam
ou r-enham a incidir sobte o imóvel, conservação, seguro e outrâs decorrentes de Lei, assim

como suas respectivas maioração, ficam a cargo do LocÀT-iRlo.

cLÁusuLA sÉrrMA - DA coNSERvAçÃo Do rMovEL

O LOC,\TÁR[O, salvo as obras que importcm na segrrança do imóvel,
«rbriga-sc por todas âs outras, devendo iÍ^zet o imóvel locado e m boas condiçr-res dc higiene e

limpeza, mantendo todos acessórios em perfeito estado de consen-açào e funcionamento, pata

assim testitú-krs quando findo ou rescindido este tcrmo sem dfueito a obtcnçào ou
indenização por quaisquet benfeitorias ainda que necessáriâs, as quais ficarão desde logo
incorpotadas ao imóvel.

cLÁusuLA orTAvÂ - DA SUBLOCAçÃO

Não é permitido a trânsferência deste c()ntrato, nem a sublocaçào,
cessào ou empréstimo total ou parciâl do imóvel, sem prér,io consentimento Por cscrito do
LOCADOR, devendo no caso deste set dado, agir opottunamentc iuÍrto aos ocupantcs, a Íim
de que o irnóvel esteja desimpedido nos termos do presente conttato
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CI-AUSUI-A NONÂ - DÂ VISTORIÂ

O LOCATÀRIO desde jâ fac,lta ao LO(I.\DOR ou seu Representantc,
examinat ou vistotiat o imóvel locado, devendo para tânto, fazct ptévio contâto c()m a

,\dministração Municipal, com o obietivo de não interfedr no regulat funcionamento das
atir.idades aü exetcidas.

CIÁUSUI-A DÉCTTVTE - DÂ MULTÂ

Â desistência injustificada pot qualquer das partes na execução do
presente pacto, implicará no pagamento de multa estipuladâ em 307o (trinta por cento) do
valor conúatado, devidamente corrigido, mais as despesas que por ventuÍâ se faça necessário
pâra sua cobtança.

CIÁUSUI-A DÉCrIvrÁ. -pnrrr,relRÂ - DÂ RESCISÃO

O inadimplemento de qualquet das cláusulas do ptesente conttato, é

motivo iusto para a tescisão do mesmo, atcando a patte faltosa com todos os ônus previstos
na cláusula anterioÍ.

CLÁUSUI-A DÉcIua-SBCUNDA - DÂ RESCISÃO UNILATER,{,L

Pode o LOC,{.TÁRIO tescindir unilatetalmente o presente termo, sc

ocorrer alguma das hipóteses previstas no Art. 79, I, da Lei n" 8.666/93, sem que caiba

qualquet tipo de indenizaçío para o LOCÀDOR.

CIÁUSUI-A DÉCI TE - INNCEIRÂ - DA FONTE DOS RECURSOS

CLÁUSULADECIMÂ-QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foto da Comzrca, de Gararu, Ilstado de Sergipe, com
exclusão de outto, por mais
execução do ptesente termo.

ado que seia, para dirimir quaisquet dúvidas surgidas na
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Sergipe -

ESTADO DE SERGIPE

FUNDo MuNtctpAL DE AsstsrÊNctA SoctAL DE NossA SENHoRA DE LouRDEs

Os tecursos destinados a execução do prcscnte conúato correrào por
coflta de tecursos vinculados do Govetno Estadual e Municipal.



arLD II

ESTADO DE SERGIPE
FUNDo MuNrcrpAL DE AsstsrÊNctA SoctAL DE NossA sENHoRA DE LouRDES

E assim, por se âchafem fustos e acotdados, assinam o pfesente teÍÍno
pardcular de conüato, em 02 (duas) vias de igual teor e pâra um só efeito, iuntamente com as
testemunhas abalxo, para que produza os seus iurídicos e legais efeitos.

Nossa Senhora de Lourdes/SE, 07 cic janeiro dc 2021.

D ,\N UES
S RIO NIIJNICIPÁL DE ÂSSISTENCIÁ SOCL\L
Lor:.rL -in ro

DÂI,N,{o DIi NÍÂI'OS S

LoC-\DOR

TESTEN' L]NHAS:
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