
CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  DE  IMÓVEL  Nº.  81/2021  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  Nº.514/2021  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  Nº.
243/2021 CONF. ART.24, INCISO X DA LEI Nº. 8666/93.

Contrato de locação de imóvel,  através de dispensa de licitação em conformidade com o
artigo  24,  Inciso  X,  da  Lei  8.666/93,  que  entre  si  fazem  de  um  lado  ELMO  CHAGAS
QUINTILIANO, inscrita no CPF sob o Nº: 814.130.926-91, situada à Rua Alameda do Sol, 21,
Bom Jardim, Nova Lima/MG, CEP: 34003-232, proprietário do imóvel doravante denominado
LOCADOR, e de outro lado o  MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, representado por seu Secretário
Municipal  de Desenvolvimento Social  e  Políticas  Públicas,  Sr.  DIEGO GARZON HENRIQUE
portador do CPF Nº: 064.548.466-01, de agora em diante denominado LOCATÁRIO, mediante
as condições que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O nomeado LOCADOR, cede, por locação, ao LOCATÁRIO, o imóvel a Rua Tamandaré,
458 – Bairro Cabeceiras para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS Norte do Município de Nova Lima.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo do presente contrato é de 12 (Doze) meses a iniciar-se em 01/08/2021 e a
terminar em 31/07/2022, sem dependência de notificação, aviso ou interpelação judicial ou
extrajudicial,  podendo o mesmo ser prorrogado em conformidade com a lei  e  se for  de
interesse público, nos termos dos artigo 57 da Lei 8.666/93.

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O aluguel mensal será de R$ 6.860,00(seis mil oitocentos e sessenta reais), pagos até o
5°  (quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente.  O  valor  total  no  período  contratado  é  de  R$
82.320,00 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte reais).

3.2  -  Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento  não  justificados,  provocados
exclusivamente  pela  Administração,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de  atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%. (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I= (TX/100) 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso.
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CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1. Ficando expressamente convencionado que o mesmo poderá, mediante requerimento
do LOCADOR, ser reajustado ao final pelo índice IGP-M ou outro que venha a substituí-lo por
ato legal do Governo Federal.

 

4.1.1- Por força da Lei Federal nº 10.192/2001, os preços poderão ser reajustados, mediante
requerimento do LOCADOR, após a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização
de aumento concedido pelo Governo Federal.

 

4.2.  -  Decorrido  o  prazo  acima  estipulado,  os  preços  unitários  serão  corrigidos
monetariamente pelo  IGP-M/FGV ou outro índice  que venha a  substituí-lo  por  força de
determinação governamental.

 

4.3. -  A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da
assinatura do contrato e do 12º mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo
preço a partir do 13º mês.

CLÁUSULA QUINTA – DAS BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

5.1  - Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo LOCADOR, ainda que útil ou voluptuária,
ficará automaticamente incorporada ao imóvel, não podendo o  LOCATÁRIO exigir qualquer
indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de retenção.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO

6.1  - Para o pagamento das despesas oriundas do presente contrato o LOCATÁRIO utilizará
recursos  do  orçamento  próprio  na  dotação  orçamentária  nº
14.08.244.0152.2192.3.3.90.36.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO

 

7.1. Pagar pontualmente o aluguel.
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7.2. – Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou
defeito, cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros.

 

7.3.  –  Servir-se  do  imóvel  para  o  uso  convencionado  ou  presumido,  compatível  com  a
natureza deste e com o fim a que se destina.

 

7.4. – Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal.

 

7.5  -  O LOCATÁRIO pagará os  encargos  concernentes  à  limpeza,  energia  elétrica,  água e
saneamento. Os tributos municipais que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel locado
durante o período do contrato, fica sob responsabilidade do proprietário do imóvel.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO LOCADOR
 

8.1 –  Entregar ao locatário o imóvel alugado, em estado de servir ao uso a que se destina.

 

8.2. – Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado.

 

8.3. – Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.

 

8.4. – Permitir, a qualquer tempo, a retirada do imóvel dos equipamentos e desfazimento das
instalações, tais como balcões, guichês, divisórias, caixa forte.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

9.1.  Em caso de inexecução parcial  ou total  das condições fixadas no contrato,  erros ou
atrasos no seu cumprimento, infringência do art.  71 da Lei  Federal 8.666/93 e quaisquer
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outras  irregularidades,  a  Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  ao
contratado as seguintes sanções:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir:

9.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação
do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência;

9.1.2.2.  10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  saldo  do contrato,  no  caso  de  atraso  na
prestação  do  serviço  superior  a  10  (dez)  dias,  com  a  consequente  rescisão  contratual,
quando for o caso;

9.1.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos:

a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços;

b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c)  Subcontratação  no  todo  ou  em  parte  do  objeto  sem  prévia  autorização  formal  da
Contratante;

d) Descumprimento de cláusula contratual.

9.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

9.3.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  o  contratante
promova sua reabilitação.

9.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de
Nova Lima, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou do
julgamento  final  que  o  respectivo  recurso  apreciar  ou  poderá  ser  descontada  dos
pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido antes do término, por iniciativa do LOCATÁRIO
desde que, avise o LOCADOR por escrito com prazo de 01 (um) mês de antecedência, bem
como nos casos previstos pelo art. 78, I a XVIII da lei nº. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PROIBIÇÕES

Fica expressamente vedada a sublocação, total ou parcial, bem como a cessão, empréstimo
ou transferência do presente contrato, ainda que de forma gratuita.

                                       CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Lima para dirimir  quaisquer dúvidas oriundas do
cumprimento do presente contrato.

 

Estando,  portanto,  assim, justos e contratados assinam o presente contrato em três vias
iguais e para um só efeito, depois de lido e achado conforme. 

 

Nova Lima, 01 de agosto de 2021. 

  

Elmo Chagas Quitiliano
Proprietário do imóvel

      

 

Diego Garzon Henrique
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas
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