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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000021/2021
DISPENSA Nº. 000004/2021
CONTRATO Nº. 000006/2021

Contrato de locação de imóvel que celebram entre si a 
Prefeitura Municipal de Extrema - MG e JOSÉ NAPOLEÃO 
DE LIMA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1. A Prefeitura Municipal de Extrema, estabelecida na Avenida Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro Ponte Nova, Extrema, MG, CEP 37640-000, inscrita no CNPJ 
18.677.591/0001-00, por meio de seu Ordenador de Despesas TAILON ALEXAND DE 
CAMARGO, portador do CPF n° 760.649.566-15, na qualidade de LOCADOR, e de outro lado 
o Sr. José Napoleão de Lima , inscrito sob o CPF sob o nº 016.477.358-40, RG nº 9.161.526-4, 
com endereço na Sebastião Ortiz de Godoi, nº63, Jardim Comendador Cardoso, CEP: 12912-
460, Bragança Paulista - SP, doravante denominado LOCADOR, têm entre si por justo e 
convencionado este Contrato de Locação de Imóvel, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, bem como na Lei nº  8.245, de 18/10/1991, e suas alterações, combinadas com 
as normas do Código Civil, no que forem aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições 
que outorgam.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO

1. O presente Contrato obedece aos termos da Proposta e da justificativa de Dispensa, inclusas no 
processo, baseado no inciso X, do artigo 24, c/c artigo 26 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

1. O Contrato tem por objeto a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CONSELHO 
TUTELAR DE EXTREMA.

CLÁUSULA QUARTA - DA FINALIDADE PÚBLICA

1. A presente locação visa atender a finalidade pública, sendo o imóvel locado utilizado para 
atendimento do Conselho Tutelar de Extrema.

1.1. Fica convencionado entre as partes que, por razão de interesse público poderá o LOCATÁRIO 
alterar a finalidade pública a ser atendida pela presente locação a qualquer tempo sem que isso acarrete 
rescisão contratual multa ou dever de pagar qualquer indenização ao 
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LOCADOR.

1.2. A modificação na destinação a ser dada ao imóvel será formalizada através de termo aditivo 
previamente analisado pela Assessoria Jurídica da Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

1.   O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o aluguel mensal de R$ 1.650,00 (Hum mil seiscentos e 
cinquenta reais) do mês de referência até o quinto dia útil do mês subsequente mediante recibo. 

2. O Valor global do contrato estimado para o ano de 2021 é de R$19.800,00 (dezenove mil 
oitocentos reais).

3. O Valor mensal do contrato é de R$ 1.650,00.
4. O Valor global estimado para 12 (doze meses) é de R$19.800,00 (dezenove mil oitocentos 

reais).
5. O valor mensal poderá ser fracionado em função dos dias efetivamente locados.
6. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ás disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e 

suas alterações posteriores.
7. É defeso ao locatário exigir o pagamento antecipado do aluguel.
8. Uma vez paga a importância discriminada no recibo, o LOCADOR dará ao LOCATÁRIO 

plena geral e irrestrita quitação da remuneração referente aos alugueis nela descriminados para 
nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título tempo ou forma.

9. O pagamento poderá ser realizado através de transferência bancária, para conta corrente e ser 
informada pelo LOCADOR.

10. Não se aplicam á Administração por eventuais atrasos no pagamento do objeto deste Contrato 
bem como das obrigações assumidas qualquer penalização ou compensação financeira.

11. Não se aplicam sobre o valor do objeto descontos sobre eventuais antecipações de pagamentos.
12. Os recibos dos alugueis serão emitidos pelo LOCATÁRIO em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais especificamente as de natureza fiscal com destaque quanto 
exigíveis das retenções tributária e/ou previdenciárias.

13. O pagamento poderá ser fracionado e proporcional ao devido mensalmente pela Administração 
no caso de inexecução parcial do objeto.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZO

1. O prazo da presente locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se em  29 de janeiro de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ALUGUEL

1. Tendo em vista o laudo confeccionado após vistoria e avaliação do imóvel por parte do 
LOCATÁRIO, datado de 27 de Janeiro de 2021, elaborado em consideração às características do 
bem e valores praticados no mercado imobiliário da região, as partes fixam o aluguel inicial 
mensal em R$ 1.650,00(Hum mil seiscentos e cinquenta reais).

1.1. O LOCADOR anui expressamente com o resultado do laudo de vistoria e avaliação 
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mencionado nesta Cláusula.

1.2. Nos termos da Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001 a cada período de 12(doze) 
meses é permitido o reajustamento do valor do aluguel com base na variação do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas) ou qualquer índice oficial que vier a substituí-lo.

1.2.1.   Quando houver reajustamento, os cálculos elaborados pelo Locador deverão ser 
encaminhados, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para exame da 
Locatária.

CLÁUSULA OITAVA - DA DESPESA

1. As despesas com a execução do presente contrato correrão, no corrente exercício, à conta da 
seguinte dotação e, nos próximos exercícios, à conta da dotação orçamentária prevista para 
atender despesas da mesma natureza: 

00723-100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 
(02009001.0812200082.017.0095.33903600000.100)

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da DISPENSA nº. 004/2021, referente ao 
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 021/2021, realizada com fundamento na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕESCOMERCIAIS E FISCAIS DO LOCADOR

1. O LOCADOR é obrigado a:

1.1. Entregar o LOCATÁRIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e na 
data fixada neste instrumento;
1.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da ratificação de 
DISPENSA Nº 004/2021, PROCESSO Nº 021/2021.
1.3. Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na DISPENSA N° 004/2021 PROCESSO Nº 
021/2021.
1.4. Pagar os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel (IPTU entre 
outras).
1.5. Pagar eventuais despesas ordinárias de condomínio, assim entendidas como aquelas 
necessárias à sua administração (Lei 8.245/91, art. 23, inciso XII, parágrafo 1º e alíneas "a" a 
"i");

1.6. A inadimplência do LOCADOR com referência aos encargos estabelecidos nesta clausula, não se 
transfere á Administração do LOCATÁRIO a responsabilidade por seu pagamento nem 
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poderá onerar o objeto deste Contrato razão pela qual o LOCADOR renuncia expressamente a 
qualquer vínculo durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇOES DO LOCATÁRIO

1. O LOCATÁRIO é obrigado a:

1.1. Efetuar os devidos pagamentos no prazo estipulado;
1.2. Utilizar o imóvel para o atendimento de finalidade pública;
1.3. Prestar informações necessárias ao LOCADOR para a perfeita execução deste Contrato;
1.4. Pagar pontualmente todas as taxas de consumo de água, energia elétrica e serviços de 
telefonia ou outros meios de comunicação;
1.5. Restituir o imóvel finda a locação no estado em que recebeu salvo as deteriorações 
decorrentes de seu uso normal e aquelas decorrentes de caso fortuito ou força maior;
1.6. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de danos verificados no 
imóvel ou nas suas instalações provocados por siou seus agentes;
1.7. Não introduzir reforma e modificação no imóvel locado sem prévia anuência e permissão 
escrita do LOCADOR;
1.8. Permitir vistorias ou vista do imóvel pelo LOCADOR;
1.9. Fornecer ao LOCADOR recibo discriminado das importâncias a estas pagas vedadas á 
quitação genética.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO LOCATÁRIO

1. Com base no § 3º do artigo 62 e no artigo 58, I e II da Lei 8.666/93 são atribuídas ao 
LOCATÁRIO às seguintes prerrogativas:

1.1. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação ao atendimento da finalidade 
de interesse público a que se destina sendo sempre assegurada ao LOCADOR a manutenção do 
equilíbrio econômico- financeiro do ajuste.

1.2. A Locatária reserva-se o direito de, por interesse público, mediante formalização, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa, rescindir este contrato sem qualquer ônus, mediante notificação 
através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, e com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações do LOCADOR.
b) Razões de interesses públicos de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade a que está subordinado o órgão que se refere esse 
contrato

c) Ocorrência de caso fortuito ou força regularmente comprovada, impeditivo na execução 
do Contrato.

d) Instalação do Conselho Tutelar em prédio público.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS BENFEITORIAS

1. A Locatária, respeitadas as disposições legais, e regulamentares pertinentes, fica autorizada a 
fazer, no imóvel locado, as alterações ou benfeitorias que tiver por úteis aos seus serviços, 
conforme o disposto no Art. 63, § 2º do Código Civil. 

2. Finda a locação, será o imóvel devolvido ao Locador, nas condições em que foi recebido pela 
Locatária, salvo os desgastes naturais do uso normal. 

2.1. As alterações necessárias, bem como aquelas consideradas úteis feitas com prévio 
consentimento do Locador, a juízo da Locatária, poderão vir a integrar o imóvel, sendo a 
Locatária desobrigada do que dispõe no Item anterior. 

2.2. As benfeitorias necessárias introduzidas pela Locatária, ainda que não autorizadas pelo 
Locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão levantadas ou indenizáveis, a depender 
do caso, e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o Art. 35 da Lei nº 8.245, 
de 18/10/1991.

2.3. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como: lambris, biombos, cofres, 
tapetes e lustres, poderão ser retirados pela Locatária.

2.4 Somente as benfeitorias que representem embelezamento e que não puderem ser levantadas 
pela Locatária, não são indenizáveis. 

3. Finda a locação toda e qualquer benfeitoria removível realizada pelo LOCATÁRIO poderá ser 
levantada ás expressas desde que sua retirada não acarrete danos ao imóvel.

4. As benfeitorias serão avaliadas pelo nosso Departamento de Obras e em plena pactuação serão 
descontadas do valor do aluguel em parcelas mensais, haja vista que será utilizada pelo locador 
posterior a entrega do imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

1. Durante a vigência deste Contrato a locação do imóvel de que trata o objeto será acompanhado e 
fiscalizado pelo servidor Bruno Alves da Cunha Carvalho, designado para este fim denominado 
em ato próprio Gestor de Contratos ou qualquer outro que vier a substituí-lo, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informações pertinentes a esta atribuição.
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2. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a 
responsabilidade do LOCATÁRIO pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração do LOCATÁRIO com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1. A parte que infringir a qualquer Cláusula deste Contrato incorrerá no pagamento da multa 
correspondente a três meses de aluguel vigente à época da eventual infração.

2. Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
respectiva intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 

1. Não se aplicam á Administração por eventuais atrasos no pagamento do objeto desta Dispensa 
bem como das obrigações assumidas qualquer realização ou compensação financeira.

2. Não se aplicam sobre o valor global do objeto descontos sobre eventuais antecipações de 
pagamentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

1. O extrato do presente contrato será publicado na Imprensa Oficial Eletrônica do Município como 
condição indispensável á sua eficácia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

1. As partes elegem o foro da Comarca de Extrema, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 
conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia 
expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. E, por estarem de 
inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas e identificadas. 
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Extrema (MG), 29 de janeiro de 2021.

Signatários:

_____________________________
Tailon Alexand de Camargo

Ordenador de Despesas
Prefeitura Municipal de Extrema

Contratante

_____________________________

Sócio Proprietário
JOSÉ NAPOLEÃO DE LIMA

LICITANTE

Testemunhas:

_________________________

________________________



Item Lote Especificação Quantidade
Valor

Unitário
Total

Anexo Itens 
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Marca Unidade

000001

 00061792 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSELHO
TUTELAR - locação de um imóvel localizado a rua
romualdo alves martins, 3, centro, extrema-mg, de
propriedade do sr. josé napoleão de lima, cpf nº 
016.477.358-40 e rg nº 9.161.526-4, para fins de sediar
o conselho tutelar de extrema.

12,0000
1.650,000

0
19.800,00MÊS


