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CONTRATO Nº 01/2020 

PROCESSO Nº  6432/2019 

 

Contrato de locação que entre si celebram 
a CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA e o 
SR. JOSÉ ROBERTO COSTA, na qualidade de 
LOCATÁRIA e LOCADOR, respectivamente, 
para o fim expresso nas cláusulas que o 
integram. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Praça Frei Pedro Palácios, s/n, Prainha, cidade de Vila Velha, Espírito Santo, inscrita 
no CNPJ-MF Nº 31.801.772/0001-56, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
IVAN CARLINI, brasileiro, casado, RG nº 473.964-SSP-ES, doravante denominada 
LOCATÁRIA,  e, de outro lado, o Sr. JOSÉ ROBERTO COSTA, pessoa física, inscrito no 
CPF Nº 780.703.927-20 e RG Nº 331.743-ES, residente à Rua Antonio Athaíde, 04, 
Prainha, Vila Velha-ES,   por seu representante legal, doravante denominado 
LOCADOR, resolvem, de conformidade  com o que consta do PROCESSO Nº 
6432/2019,  firmar o presente contrato de locação de imóvel, que se regerá mediante 
as cláusulas e condições que seguem, bem como pela Lei 8.666/93, e alterações 
posteriores: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Constitui objeto do presente contrato a locação de 03 (três) salas situadas na Rua 
Antonio Athaíde, nº 4, Prainha, Vila Velha-ES, com as seguintes características: 

- Sala nº 01 com aproximadamente 30 metros quadrados, com banheiro, vaso 
sanitário, pia, iluminação, paredes devidamente pintadas. 

- Sala nº 02 com aproximadamente 30 metros quadrados, com banheiro, vaso 
sanitário, pia,  iluminação, paredes devidamente pintadas. 

 - Sala nº 03 com aproximadamente 40 metros quadrados, com banheiro, vaso 
sanitário, pia,  iluminação, portas de blindex e paredes devidamente pintadas. 

- Corredor com aproximadamente 12 metros quadrados, copa comunitária para 
atender as salas alocadas. 

Faz parte deste Contrato todos os documentos,  bem como a proposta de preços 
apresentada no Processo Administrativo nº 6432/2019. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DA LOCAÇÃO 

Destina-se a locação à Instalação dos Departamentos de Almoxarifado, Patrimônio e 
Arquivo da Câmara, do Legislativo Municipal de Vila Velha, sendo vedada qualquer 
destinação diversa, ainda que não considerada atentatória contra a moral e os bons 
costumes. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

O prazo de locação terá início em 02 de janeiro de 2020 e término previsto em  31 de 
dezembro de 2020, quando estará automaticamente rescindido o contrato, podendo 
ser prorrogado mediante aditivo contratual celebrado entre as partes, que 
manifestarão interesse por escrito em até 30 (trinta) dias antes do término do 
contrato. 

CLÁUSULA QUARTA -  DO VALOR  DO ALUGUEL  
 
O valor total mensal do presente contrato de aluguel é de R$ 3.000,00 (três mil  
reais), assim discriminado: 
- Sala nº 01 – R$ 1.000,00 (um mil reais); 
- Sala nº 02 - R$ 1.000,00 (um mil reais); 
-Sala nº 03 – R$ 1.000,00 (um mil reais); 
 
O pagamento será feito até o 5º (quinto) dia útil  do mês subseqüente ao vencido, 
pago diretamente ao LOCADOR, após  solicitação à Câmara Municipal de Vila Velha – 
ES e após ser devidamente atestado pelo do fiscal do Contrato, a locação. 

Parágrafo primeiro: Em caso de atraso no pagamento do aluguel poderá 
ser aplicada uma multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do aluguel. 

Parágrafo segundo: O 1º mês será pago proporcionalmente, da data da 
assinatura  até o último dia do mês. 

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

Após 01 (um) ano, caso seja prorrogado, poderá o Contrato ser reajustado de acordo 
com o IGPM – Índice Geral de Preços acumulados do período. Em caso de extinção 
desse índice, as partes de comum acordo  escolherão outro índice, desde que 
solicitado pelo Locador. 

Parágrafo único: O reajuste poderá ser dispensado  pelo LOCADOR. 

CLÁUSULA SEXTA– DAS OBRIGAÇOES 

1 - DA LOCATÁRIA 
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Cabe a LOCATÁRIA manter o imóvel locado em perfeitas condições de uso, limpeza, 
segurança, conservação e funcionamento, inclusive quanto às instalações elétrica, 
hidráulica e hidro-sanitárias, promovendo no mesmo as reparações que se fizerem 
necessárias, se resultantes do uso do imóvel, e se obriga a restituí-lo nas mesmas 
condições em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. 

Não é permitido à LOCATÁRIA, sem o expresso consentimento do LOCADOR, ceder ou 
transferir, no todo ou em parte, o presente Contrato de Locação a terceiros. Qualquer 
sublocação total ou parcial, transferência, empréstimo ou cessão do prédio locado, 
implicará na imediata rescisão do presente contrato e na desocupação imediata do 
imóvel. 

A LOCATÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do 
presente contrato, para manifestar-se ao LOCADOR, por correspondência registrada 
ou protocolada, quanto a qualquer problema ou situação referente à conservação do 
imóvel.  A não manifestação no prazo estipulado dará entendimento de que a 
LOCATÁRIA recebeu o imóvel  em bom estado de conservação e uso, assumindo 
integral responsabilidade por quaisquer modificações no referido imóvel a partir desta 
data. 

A LOCATÁRIA se obriga ao pagamento de taxa de luz e outros encargos que incidirem 
sobre o imóvel ora locado, IPTU equivalente aos meses em que estiver ocupando o 
imóvel, sendo que tais pagamentos e obrigações deverão ser cumpridos na medida em 
que se tornarem exigíveis, e nos seus respectivos vencimentos. A conta referente à 
energia (luz) não terá a mudança de titularidade, ficando em nome do LOCADOR.  

A LOCATÁRIA não poderá fazer, sem prévia autorização expressa do LOCADOR, 
quaisquer obras no imóvel, e as que fizerem, autorizadas pelo LOCADOR, não poderão 
ser retiradas sem o consentimento prévio do LOCADOR. 

A LOCATÁRIA atestará mensalmente a locação, através de servidor designado para 
fiscalização deste Contrato 

2 - DO LOCADOR 

Requerer o pagamento mensalmente a LOCATÁRIA, formalmente, PROTOCOLIZANDO 
NA CÂMARA, o pedido no prazo previsto, após cada mês de locação. 

Prestar esclarecimentos e informações necessárias, quando solicitadas pela 
LOCATÁRIA, sobre instalações elétricas, hidro-sanitárias e outras existentes nos 
imóveis locados. 

O LOCADOR poderá, a qualquer tempo, por si ou por seus administradores, verificar a 
fiel observância das obrigações assumidas, podendo, para tanto, vistoriar o imóvel 
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sempre que se fizer necessário, desde que, comunique com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  OBRIGAÇÕES MÚTUAS 

O NÃO ATENDIMENTO ÀS CLÁUSULAS DO CONTRATO  ou a  infração de qualquer das 
cláusulas, sujeita o infrator a multa correspondente no valor de 01 (um) aluguel 
vigente, não cumulativo, sem prejuízo de rescisão contratual, além do pagamento de 
todas as despesas do procedimento. 

O presente contrato obriga as partes contratantes, seus herdeiros e sucessores a 
qualquer título. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

As despesas do presente contrato correrão à conta da  rubrica  3.3.90.36 – Locação de 
imóveis. 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO 

Confere à LOCATÁRIA a prerrogativa de, conforme o Art. 58 da Lei 8.666/93: 

- Modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação de 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do LOCADOR; 

-Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados da Lei 8.666/93; 

-Fiscalizar a execução deste Contrato; 

De acordo com o artigo 65 da Lei 8.666/93, este contrato poderá ser alterado, 
unilateralmente pelo LOCATÁRIO ou de acordo com as partes,  com as devidas 
justificativas, ou aditadas, obrigando-se o LOCATÁRIO, ao aceite de acréscimos e 
supressões conforme a lei. 

O presente contrato poderá ser rescindido pela inexecução total ou parcial, de comum 
acordo entre as partes, ou nos casos previstos da Lei 8.666/93. 

Na falta de pagamento do aluguel e encargos incidentes sobre o imóvel ora locado, 
bem como a prática de qualquer infração legal ou contratual, por parte da LOCATÁRIA, 
fica facultado ao LOCADOR, à rescisão do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL 

Findo o prazo de locação, a LOCATÁRIA se compromete a devolver o imóvel tal como 
lhe foi entregue neste ato, acrescidas das benfeitorias, se realizadas, deixando no local 
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as mesmas, bem como a pintura em perfeitas condições de uso, salvo as deteriorações 
do corrente uso normal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o Foro de Vila Velha, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em duas (03) vias de 
igual teor, para um só efeito, depois de lido e achado conforme ao que estipulam, na 
presença de testemunhas. 

Vila Velha-ES, 02 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

PRESIDENTE IVAN CARLINI 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

LOCATÁRIA 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO COSTA 
LOCADOR 

 
 
Testemunhas  1 - ....................................                    
 
                                       CPF...................................                   
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CPF..................................  


