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Contrato n.º 008/2020 
Processo n.º 015/2020 
 

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE ICONHA E A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA E AMIGOS DE ICONHA - ADEFAI 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA, com sede na Rua Muniz Freire, nº 305, Centro, Iconha-ES, 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.251.599/0001-24, representada legalmente pelo Presidente do Poder 
Legislativo Municipal Sr. Marcelo Lovati Macarini, brasileiro, casado, CPF n.º 087.024.177-07, 
residente e domiciliado na Zona Rural, S/N.º, Morro da Palha, neste Município de Iconha/ES, 
doravante denominada LOCATÁRIO, e  a Associação das Pessoas Com Deficiência e Amigos de 
Iconha - ADEFAI, inscrita no CNPJ sob o nº 02.800.074/0001-38,  localizada na Rua Deolindo 
Paganini, nº 09, Jardim Jandira, Iconha-ES, representada legalmente pela Sra. Angélica Maria 
Caldonho, portadora da Identidade n.º 1.534.652 e do CPF n.º 947.187.927-20, doravante 
denominada LOCADOR tendo em vista o que consta no Processo Administrativo de contratação 
direta nº 015/2020 e em observância às disposições da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 e da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
 

O LOCADOR alugará ao LOCATÁRIO, 01 (um) imóvel localizado na Rua Deolindo Paganini, nº 09, 

Jardim Jandira, Iconha-ES para instalação da Sede da Câmara Municipal de Iconha, composto por 

Plenário, Auditório, Gabinetes dos Vereadores, Setores Administrativo e Legislativo da Câmara 

Municipal de Iconha/ES. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL: 
 

O presente contrato foi firmado mediante dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso 

X, da Lei nº 8.666, de 1993, que a autoriza na hipótese de “compra ou locação de imóvel destinado 

ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e 

localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, 

segundo avaliação prévia.”. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 

 

Cabe ao CONTRATANTE, a seu exclusivo critério e através da Diretoria Administrativa, pelas 

servidoras Titular Patrícia Munaldi Pinto e Suplente Sabrina Marconsini Sabino, exercer ampla, 

irrestrita e permanente fiscalização das dependências do imóvel locado. 
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CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: 
 

O referido imóvel será alugado pelo período de 12 meses, nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.245 

de 1991, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos. 

 

Parágrafo primeiro – Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar 

comunicação escrita à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data 

do término da vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por 

descumprimento de dever contratual. 

 

Parágrafo segundo - Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do 

imóvel locado, na forma do artigo 8º da Lei nº 8.245, de 1991, ficando desde já autorizada a 

LOCATÁRIA, se assim quiser, proceder à averbação deste instrumento na matrícula do imóvel junto 

ao Oficial de Registro de Imóveis competente, correndo as despesas decorrentes por conta da 

mesma. 

 

Parágrafo terceiro – O LOCADOR fica obrigado a comunicar a venda do imóvel objeto do presente 

contrato de locação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VALOR: 
 

O valor do aluguel será de R$ 25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta reais) em 12 (doze) parcelas 

mensais de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), a serem pagas até o quinto dia útil do mês 

subsequente ao vencido. 

 

Parágrafo único: Completado o primeiro ano de locação, havendo a solicitação do locador, será 

aplicada a correção do valor pago pela locação usando o índice IGPM acumulado dos últimos 12 

meses. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
 I - DA LOCATÁRIA: 
 
 É vedada a transferência deste contrato, no todo ou em parte, bem como a sublocação ou 
empréstimo do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, mesmo tal alteração seja para 
firma os fins já estipulados. 
 A LOCATÁRIA dará ciência imediata a LOCADOR de todo e qualquer dano ocorrido no 

imóvel, que implique em consertos em sua estrutura, como rachaduras, destelhamentos, 
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vazamentos ou enchentes, incêndios, etc. 

 A LOCATÁRIA se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR todo o tipo de aviso ou 

comunicação, que diga respeito ao imóvel locado, sob pena de responder pelas perdas e danos que 

causar com sua omissão. 

 Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste contrato; 
 Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza 

deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse; 

 Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que recebeu, conforme documento 

de descrição minuciosa, elaborado quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e 

deteriorações decorrentes do uso normal; 

 Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem 

como as eventuais turbações de terceiros; 

 Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, assegurando-se o 

direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de dez dias, nos termos 

do artigo 26 da Lei nº 8.245, de 1991; 

 Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por 

escrito do LOCADOR; 

 Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se houver) e água e 

esgoto; 

 Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, mediante prévia 

combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros, na 

hipótese prevista no artigo 27 da Lei nº 8.245, de 1991. 
 

II - DO LOCADOR: 

 Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em estrita 

observância das especificações de sua proposta; 

 Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel; 

 Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

 Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminado das importâncias pagas, vedada à quitação 

genérica; 

 Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU) e 

taxas,  

 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no processo de dispensa de licitação; 

 Exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que 

estejam sendo exigidas; 

 Providenciar a atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o pagamento do 
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prêmio de seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa natureza; 

 Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com a 

apresentação da documentação correspondente. 

 Todas as exigências das autoridades Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

Departamento de Saúde e Higiene do Trabalho serão satisfeitas pelo LOCATÁRIO às suas próprias 

custas, sem direito a qualquer indenização pelas obras que executar, as quais ficarão desde logo 

incorporadas ao imóvel, ficando nas mesmas condições todas as reparações previstas no artigo 

1.206 (caput e parágrafo único do Código Civil). 

 O LOCADOR ficará responsável pelos danos ocorridos no imóvel, que implique em 

consertos na sua estrutura como rachaduras, destelhamento, vazamentos, enchentes, incêndios e 

pinturas necessárias proveniente de tais danos. 

 Se o LOCADOR admitir, em benefício do LOCATÁRIO, qualquer atraso no pagamento do 

aluguel e demais despesas que lhe incumbida, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação 

contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das condições deste 

Contrato, pois se constituirá em ato de mera liberdade do LOCADOR. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE: 

Será admitido o reajuste do preço do aluguel da locação com prazo de vigência igual ou superior a 

doze meses, mediante a aplicação do Índice Geral de Preços – Mercado – IGP-M, ou outro que 

venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, desde que seja observado o 

interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da assinatura do contrato, para o primeiro 

reajuste, ou da data do último reajuste, para os subsequentes. 

 

Parágrafo primeiro - Caso o LOCADOR não solicite o reajuste até a data da prorrogação 

contratual, ocorrerá a preclusão do direto, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o 

decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste contrato. 

 

Parágrafo segundo – A Administração deverá assegurar-se de que o valor do aluguel é compatível 

com os preços praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais 

vantajosa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DESPESAS: 

 

O pagamento das contas mensais de água e energia elétrica do prédio ficarão por conta do 

LOCATÁRIO. 

 

CLÁUSULA NONA - COMPROMISSO: 
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O LOCADOR compromete-se a ressalvar o prazo de duração deste contrato, em caso de venda ou 

transferência do imóvel objeto da presente locação, e comunicar ao LOCATÁRIO com antecedência 

mínima de (120) cento e vinte dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

A LOCATÁRIA, no seu lídimo interesse, poderá rescindir este contrato, sem qualquer ônus, em caso 

de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta ao 

LOCADOR, 

 

Parágrafo primeiro – Constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência de qualquer das 

hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666, de 1993, que sejam aplicáveis a esta relação 

locatícia. 

 

Parágrafo segundo – Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII a XVII do artigo 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, o LOCATÁRIO o ressarcirá dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

 

Parágrafo terceiro – Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos 

do inciso XII do artigo 78 da Lei nº 8.666, de 1993, o LOCATÁRIO decida devolver o imóvel e 

rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada do pagamento 

de qualquer multa, desde que notifique o LOCADOR, por escrito, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

 

Parágrafo quarto – Na hipótese do parágrafo acima, caso não notifique tempestivamente o 

LOCADOR, e desde que este não tenha incorrido em culpa, o LOCATÁRIO ficará sujeita ao 

pagamento de multa equivalente a 03 (três) aluguéis mensais, segundo a proporção prevista no 

artigo 4º da Lei nº 8.245, de 1991, e no artigo 413 do Código Civil, considerando-se o prazo restante 

para o término da vigência do contrato. 

 

Parágrafo quinto – Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como 

incêndio, desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., o LOCATÁRIO 

poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer prévia 

notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para situação. 

 
Parágrafo sexto – O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, 

entregue diretamente ao LOCADOR ou por via postal, com aviso de recebimento. 
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Parágrafo sétimo- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditório e ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada 

pela autoridade competente.    

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

As despesas constantes deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária 3390391000 

– Locação de Imóveis - Ficha 24 – Outros Serviços de Terceiros, do Orçamento da Câmara 

Municipal de Iconha do ano de 2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS: 

 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos pelo 

LOCATÁRIO, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.245 de 1991 e na Lei nº 8.666 de 1993, 

subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas municipais, que 

fazem parte integrante deste contrato, independente de suas transcrições. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO: 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Iconha, Estado do Espírito Santo, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas relativas a este Contrato. 

 

Após leitura, discussão, entendimento e aprovação sem qualquer restrição de todos os dizeres, 

termos, condições e cláusulas deste Contrato, em especial as cláusulas de praxe, as partes assinam 

em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas obrigando-se ao fiel 

cumprimento. 

 
Iconha/ES, 06 de abril de 2020. 
 

 
Marcelo Lovati Macarini 
Câmara Municipal de Iconha/ES 
LOCATÁRIO 
 
 
 
Angélica Maria Caldonho 
Associação das Pessoas Com Deficiência e Amigos de Iconha – ADEFAI 
LOCADOR 
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TESTEMUNHAS 
 
 
NOME: _________________________   CPF: _________________________ 
 
 
NOME: _________________________   CPF:__________________________ 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO  
 

Razão Social: Associação das Pessoas Com Deficiência e Amigos de 
Iconha - ADEFAI 

 
Endereço: Rua Deolindo Paganini, 09, Jardim Jandira 
 
Município: Iconha/ES CNPJ: 02.800.074/0001-38 

 
Declaro para os devidos fins, que na empresa acima qualificada, não existe sócio com 
relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública do Poder 
Legislativo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Presidente da Câmara, 
Procurador Geral e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia 
ou assessoramento. 
Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a 
responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da Lei. 

 
Iconha, 06 de abril de 2020 

 
 

__________________________________ 
Angélica Maria Caldonho 

CPF: 947.187.927-20 
Representante Legal 
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