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CONTRATO Nº 059/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018

PROCESSO Nº 079/2018
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/93

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, situada à Rua
XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açú, devidamente inscrita no CNPJ sob nº
45.685.120/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em exercício o
Senhor JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, nos termos do Artigo 24, Inciso X e Inciso II do
Artigo 26 da Lei 8.666/93, firma o presente.

LOCADOR: JOSÉ DE FREITAS PEDROSO, portador da cédula de identidade nº
40.789.326-X, inscrito no CPF sob o nº 398.800.628-92, residente na Luiz Lobo Filho, 233 –
são João – Pariquera-Açu.

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

OBJETO
Cláusula 1ª – Locação de imóvel residencial para abrigar a senhora Andreia Ribeiro, situada a
Rua Paraná, nº 309 – Pariquera-Açu/SP

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 2ª - O imóvel destina-se única e exclusivamente para abrigar a Sr. Andreia Ribeiro
em caráter excepcional.

Cláusula 3ª - O locador não poderá ceder sublocar ou transferir a outros o presente contrato ou
o imóvel sem o prévio consentimento da locatária.

PRAZO DO CONTRATO

Cláusula 4ª - O prazo de locação será de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data da
assinatura contratual, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial,
podendo ser renovado mediante termo aditivo, por iguais períodos, conforme disposto no
Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

DATA DE INÍCIO DA LOCAÇÃO

Cláusula 5ª – A utilização das dependências do imóvel ora locado se dará a partir da data da
assinatura deste contrato.
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VALOR DO ALUGUEL
Cláusula 6ª - O valor anual do aluguel será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) com
valor mensal de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a vencer pontualmente no oitavo
dia útil de cada mês. O aluguel será pago por meio de contra recibos, no endereço da
Locatária.

TRIBUTOS E DESPESAS

Cláusula 7ª - Todas as despesas diretamente ligadas à conservação do imóvel, tais como, água,
luz, gás, telefone, são por contas do locatário.

REAJUSTE

Cláusula 8ª – Fica condicionado a acordo entre as partes no vencimento deste contrato,
observando os índices oficiais.

CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 9ª - O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do prédio, obriga-
se por todas as demais, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e
limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, papéis, pinturas, telhados, vidraças,
mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, aquecedores, ralos e demais acessórios em
perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim os restituir, quando findo ou
rescindido este contrato, sem direito à retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao prédio

BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

Cláusula 10ª - Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste,
deverá de imediato, ser submetida à autorização expressa do locador.

RESCISÃO DO CONTRATO:

Cláusula 11ª – Os casos de rescisão do contrato são os previstos no artigo 78 da Lei n.º
8.666/93, podendo ser efetivada nos moldes previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Cláusula 12ª - A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista
e indicada no processo pela área competente da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açú, sob o
número abaixo especificado:
01.00.0 – PODER EXECUTIVO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
FICHA EXTRA-ORÇAMENTARIA: 5403 – FONTE 01
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DO FORO
Cláusula 13ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem
o foro da de Pariquera-Açu- SP.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Pariquera-Açú, 03 de OUTUBRO de 2.018

______________________
JOSÉ CARLOS SILVA PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

______________________
JOSÉ DE FREITAS PEDROSO

LOCADOR

TESTEMUNHAS

1 - ____________________________________
RG:

2 - ____________________________________
RG:


