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CONTRATO DE LOCAÇÃO N°009 /2016 
 

LOCADOR(ES): ANA MARIA DE JESUS SOUSA, brasileiro, inscrita no CPF sob nº096.487.138-63, residente domiciliar na 
Fazenda Mundo Novo I – Fazenda Pedra Preta - Umbuzeiro 85Km, nº2325, zona rural do município, Poções – Ba 
 
LOCATÁRIO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, CNPJ Nº 14.242.200/0001-65, Praça da Bandeira, n° 02, Centro, 
neste município. 
 
OBJETO DA LOCAÇÃO:  Um imóvel situado no povoado Bandeira Nova, nº 06, zona rural de Poções – Ba, para 

funcionamento da sede do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Unidade Povoado de 

Bandeira Nova. 

 
Por este particular instrumento, as partes supraqualificadas resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea vontade, 
firmar um Contrato de Locação, tendo por objeto o imóvel declinado no preâmbulo, a reger-se pelas seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo da locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 04/01/2016 e findando-se em 31 
/12/2016, quando então será considerada finda. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: CLÁUSULA SEGUNDA: O aluguel convencionado é de R$250,00 (Duzentos e cinquenta reais 
)mensal, totalizando no período R$ 3.000,00(Três mil reais), devendo ser pago  até o dia 30(trinta) de cada mês, o pagamento 
será efetuado mediante deposito Banco Caixa Econômica conta Poupança Agência - 1599, operação -013, conta- 00051084 - 
2. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor do locativo mensal será anualmente reajustado, segundo os índices do IGP-M, acumulados 
no período. 
 
CLÁUSULA QUARTA: TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS – Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de aluguel a 
satisfazer: ao pagamento, por sua conta exclusiva do consumo de água, luz e esgoto. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e 
obrigando-se a: 
 

a) Manter objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao LOCADOR, 
quando finda ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, 
notadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, 
vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras  

b) Não fazer instalações, adaptações, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placa, letreiro e cartazes 
sem previa obtenção de autorização, por escrito do LOCADOR. 

c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a 
destinação da locação, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora do LOCADOR reprimir a infração, 
assentimento à mesma; 

 
CLÁUSULASEXTA: DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do imóvel locado, 
ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA: RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignada na cláusula décima primeira, sem 
prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÀRIO e LOCADOR, é considerada como de natureza grave, 
acarretando a rescisão contratual, com o conseqüente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários 
contratuais e legais; 
 
Parágrafo Único – Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes Públicos, ficara o presente contrato, bem 
como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer responsabilidade decorrente 
 
CLÁUSULA OITAVA: RENOVAÇÃO – Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente novo contrato, caso vier a 
permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice determinado pelo governo federal, 
vigente na ocasião. 
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CLÁUSULA NONA: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará 
automaticamente incorporada ao imóvel. 
 
CLÁUSULA DECIMA: A locação estará sempre sujeita ao Regime do Código Civil Brasileiro e a Lei n.º 8.245 de 18/10/1991, 
ficando assegurado ao LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante 
a locação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as 
cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa igual ao  valor mensal 
pago, que esta será paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação 
da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier. 

a) Fica estipulado entre as partes contratantes que o valor da clausula penal será reajustada toda vez que ocorrer 
alteração do valor do aluguel, ficando sempre respeitada igual proporcionalmente, reajustando esse que será automático, 
bem como o seu pagamento não exime, no caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos alugueis e danos 
ocasionados no imóvel locado; 
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus domicílios, para dirimir 
qualquer duvida ou litígio oriundo do presente contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Do Crédito por onde Ocorrerá a Despesa: 
 
Órgão: 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Unidade orçamentária: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Atividade/Projeto: 2.045 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3390.36.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
 
E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em três (03) vias, de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas retro, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ao fiel 
cumprimento de todas as suas cláusulas e condições. 
 
 
 
Poções - Ba, 04 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 
 ______________________________________________                  ______________________________________________ 
                           Ana Maria de Jesus Sousa                                                         Otto Wagner de Magalhães            
           Locador  Locatário  
 
 
 
 
                                _________________________________________ 

TESTEMUNHAS:  Camyla Nascimento de Oliveira 

                                 RG: 10102021 03 SSP/BA    CPF: 041.884.525-52 

 

 

 

                                  ________________________________________ 

                                    Julia Letícia Rocha de Sousa 

                                RG: 1210640856 SSP/BA CPF: 020.373.295-20 


