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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 049/2020 

  

“Termo de contrato que entre si 

fazem o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 

LINDENBERG - ES, e  O Sr. ANTONIO 

SERGIO MARGOTTO STOCO, na forma 

abaixo:” 

 

Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um 

lado o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente inscrito no CNPJ (MF) nº 

04.217.786/0001-54, com sede da Prefeitura Municipal à Rua Adelino 

Lubiana, s/n, Centro, Governador Lindenberg/ES CEP: 29.720-000, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Sr. GERALDO LOSS, 

Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n.º 

526.721.407-82, residente e domiciliado no Córrego Independência, S/N 

– Cep:29.720-000 - Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo, 

doravante denominado LOCATÁRIO, e de outro lado, O Sr. ANTONIO SERGIO 

MARGOTTO STOCO, portador do CPF nº. 418.437.037-34, residente e 

domiciliado Rua Alvino Paulo Pereira, nº. 602 – Novo Brasil -  

Governador Lindenberg/ES, CEP: 29.724-000, na condição de LOCADOR 

(a), firmam o presente contrato de locação de imóvel, de acordo com a 

Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Dispensa de licitação nº. 

0108/2020 com fulcro no Art. 24, X, da Lei 8.666/93, e em 

conformidade com artigo 13 e seguintes da resolução 01/2016, e o que 

consta do Processo Administrativo nº. 089.629/2020, e pelas cláusulas 

que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto é a locação de imóvel de terceiro destinando-se 

exclusivamente para aluguel social para senhora Maria de Fatima Lima 

de Araujo Benha. 

1.2. A locação do imóvel se fundamenta no Artigo 24, Inciso X, da Lei 

n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que dispõe sobre a dispensa de 

licitação 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 do mercado, segundo avaliação prévia. 

1.3. Esta Secretaria indica o imóvel pertencente ao Srº Antônio Sergio 

Margoto Stoco, situado na Rua Alvino Paulo Pereira, nº 602, Distrito 

de Novo Brasil, neste Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 

2.1. O preço para pagamento da locação, perfaz um total global de R$ 

2.100,00 (Dois mil e cem reais) dividido em 06 (seis) parcelas mensais 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), levando em consideração o 

valor sugerido apresentado pelo LOCADOR em seu orçamento. 
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2.2.  O pagamento dos aluguéis será em moeda corrente nacional, por 

meio de Ordem Bancária, até o 15º (décimo quinto) dia útil após o 

término do ciclo de 30 (trinta) dias devidamente atestado pelo 

representante da Administração, e será depositado na conta corrente do 

LOCADOR, junto à agência bancária indicada pelo mesmo. 

2.3. Antes de qualquer pagamento, será verificada a situação de 

regularidade com emissão de Certidões Negativas: Certidão Negativa de 

Débitos de Tributos Federais, Estadual e Municipal. 

2.4. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das 

obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do 

LOCATÁRIO. 

2.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso 

ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme 

disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

2.6. Caso ocorra à variação nos preços, o LOCADOR deverá solicitar 

formalmente ao LOCATÁRIO, devidamente acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido. 

2.7. Os reajustes serão praticados após o ciclo de doze meses, com 

base no ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M (Fundação Getúlio 

Vargas - FGV), referente à inflação acumulada do ciclo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1 - A locação do imóvel deverá ser por um período de 06 (seis) meses 

a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogável conforme 

art. 17 da Resolução nº 001/2016 CMAS de Governador Lindenberg. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIO 

 

4.1. São obrigações do MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES:  

a) Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo até 

(15º) décimo quinto dia útil ao término do ciclo de trinta dias; 

b) Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da 

LOCADORA, sendo assegurado ao LOCATÁRIO o direito de ao abatimento 

proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 26 da Lei 8.245 de 1.991; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato; 

d) Aplicar as sanções administrativas regulamentares e contratuais. 

e) Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas 

suas instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou 

visitantes autorizados; 

4.2. São obrigações da BENEFICIÁRIA SRª MARIA DE FÁTIMA LIMA DE ARAUJO 

BENHA: 

a) 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; 

b) Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o 

recebeu, conforme documento de descrição minuciosa, elaborado quando 

da vistoria inicial, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do 

uso normal; 

c) Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação é de 

responsabilidade do LOCADOR; 

d) Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o 

consentimento prévio e por escrito do LOCADOR; 
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e) Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de 

tributos e encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu 

encargo, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade 

pública, ainda que direcionada ao LOCATÁRIO; 

f) Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, 

água e esgoto; 

g) Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, 

mediante prévia combinação de dia e hora; 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO LOCADOR(A) 

5.1. São obrigações do LOCADOR: 

a) Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que 

se destina, e em estrita observância às especificações contratadas; 

b) Realizar as adequações necessárias nas redes elétricas e rede de 

água e esgoto para atender a necessidade do objeto; 

c) Autorizar os pedidos de instalação de pontos telefônicos, 

instalação de divisórias e equipamentos de ar condicionado, entre 

outras, no que couber em conformidade com o objeto sob as expensas do 

LOCADOR; 

d) Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; 

e) Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

f) Auxiliar ao LOCATÁRIO na descrição minuciosa do estado do imóvel, 

quando da realização da vistoria; 

g) Pagar os impostos, especialmente Imposto Predial Territorial Urbano 

- IPTU e taxas, incidentes sobre o imóvel; 

h) Entregar, em perfeito estado de funcionamento, todas as instalações 

de rede elétrica e água encanada; 

i) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação exigidas para a contratação; 

j) Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do 

imóvel, inclusive com a apresentação da documentação correspondente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. A contratação pretendida será custeada com recursos orçamentários 

previstos na proposta orçamentária para o exercício 2020, alocado na 

Secretaria Municipal de Assistência Social conforme segue a seguinte 

classificação: 

007 – Secretaria Municipal de Ação Social; 

010 – Fundo Municipal de Assistência Social 

007010.0824400132.059 – Benefícios Eventuais 

33903600000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – Ficha: 0288 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o MUNICÍPIO 

poderá aplicar cominações a LOCADORA, em caso de descumprimento das 

condições previstas para a contratação, de acordo com o estabelecido 

nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLAUSULA OITAVA– DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal 

do Contrato designado através da Portaria nº. 0102/2020 da Secretaria 

Municipal de Administração/Decreto nº. 4.342/2013, na forma prevista 

pela Lei Federal nº 8.666/93, onde poderá  Notificar, formal e 
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tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas na 

entrega, e demais peculiaridades da Lei Nº 8.666/93. 

8.2. A fiscalização da contratação será objeto de acompanhamento, 

controle, fiscalização e avaliação pelo responsável pela fiscalização, 

para assegurar o cumprimento do contrato. 

8.3. O setor competente atestará mensalmente o uso do imóvel em 

conformidade com as cláusulas contratais, providenciando a liquidação 

da despesa e liberação para pagamento. 

8.4. Em caso de não conformidade, a LOCADORA será notificada, por 

escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providências do 

artigo 69 da Lei n° 8.666/93, no que couber. 

8.5. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao 

objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela LOCADORA. 

 

CLÁUSULA NONA - DA LOCAÇÃO - DAS ESPECIFICAÇÕES DO IMÓVEL 

9.1. O imóvel a ser locado atende as seguintes características e 

especificações mínimas: 

a) Imóvel que possua no mínimo um quarto, uma sala, um banheiro, uma 

cozinha e uma sala.  

c) Possui fornecimento de energia elétrica pela concessionária 

responsável, com conta individualizada correspondente a área locada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

10.1. Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas ao 

presente contrato é o da Comarca de Colatina, Estado do Espírito 

Santo. 

10.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 

03 (três) vias de igual teor e forma, após lido e achado conforme. 

 

 

 

 

Governador Lindenberg – ES, 03 de Julho de 2020. 

 

 

LOCATÁRIO: 

___________________________________ 

GERALDO LOSS 

Prefeito Municipal 

 

LOCADOR(A): 

                _______________________________________ 

ANTONIO SERGIO MARGOTTO STOCO 

CPF nº. 418.437.037-34 

Proprietário 


	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 049/2020
	CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA


