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CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL n°010104/21 

Contrato de locação residencial que entre si celebram JEFFERSON MOREIRA ARAÚJO, brasileiro, maior, 
inscrito no CPF N°051.410.805-36, domiciliado na Rua Claudionor Pereira, s/n, centro, Barro Alto - Bahia, como 
locador, e a Prefeitura Municipal de Barro Alto, pessoa jurídica de direito público interno, sede administrativa 
(Prefeitura), inscrita no CNPJ. N° 13.234.349/0001-30, situada na Rua Miguel Marques de Almeida, 139, Centro, 
Barro Alto — Bahia, como locatária, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. ORLANDO AMORIM 
SANTOS, RG 03.600.837-06 - SSP/BA e CPF nL426.776.885-49, tendo como respaldo o resultado da Dispensa 
N°010104/21 nos termos e condições especificas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Locação de imóvel situado na Praça da Bandeira, 122, Centro, Barro Alto — BA, que 
será destinado exclusivamente para funcionamento do almoxarlfado da Secretaria de Saúde na sede deste 
Municipio. 

CLÁUSULA SEGUNDA — O bem locado servirá exclusivamente para funcionamento do almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Saúde na sede deste Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA — A locação é ajustada pelo prazo determinado, no período de 01 de abril 2021 a 31 de 
dezembro de 2021, cujo prorrogação depende de notificação das partes 30 (trinta) dias antes do vencimento do 
prazo final do contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A Prorrogação será extinta no dia 31 de dezembro do ano que se operou. 

CLÁUSULA QUARTA - O valor do aluguel mensal convencionado é de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em que 
será reajustado desde que ocorra prorrogação do contrato, pelo índice Nacional da Construção Civil INCC, ou, na 
sua falta, de qualquer outro indica oficial que reflita a efetiva atualização da moeda. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O valor global do presente contrato importa em R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos 
reais). 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A forma de pagamento do aluguel será a partir do dia 10 de cada mês subsequente, 
com tolerância de 05 (cinco) dias devendo ser pago pelo locatário no endereço da Locadora ou onde e a quem 
esta indicar. 

CLÁUSULA QUINTA — A falta de pagamento dos alugueis, independentemente de se constituir grave infração 
capaz de ensejar rescisão da locação sujeitará o locatário ao - 
pagamento dos valores devidos acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao dia, após o quinto dia de 
tolerância de atualização monetária pelo mesmo índice estipulado para correção dos alugueis além de 10% (dez 
por cento) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Além do aluguel mensal, será da responsabilidade do locatário os pagamentos 
relativos ao consumo de energia, água e IPTU. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A não apresentação pelo locatário em 10 (dez) dias dos comprovantes de quitação 
dos encargos descritos na cláusula quinta quando solicitados pela locadora, implica na imediata resolução 
contratual e incidência da multa contratual prevista na cláusula oitava. 

CLÁUSULA SEXTA - O locatário poderá fazer as obras necessárias à adaptação do imóvel para uso a que se 
destina, ficando de logo ajustado que as acessões e benfeitorias úteis ou voluptuárias se incorporarão ao imovel, 
sem gerar obrigação da locadora indenizar e. tampouco direito de retenção à locadora. 
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CLÁUSULA SÉTIMA — Fica estipulada a multa equivalente a 3(três) alugueis vigentes na data do fato ria qual 
incorrerá a parte que infringi qualquer das cláusulas contratuais devida sempre por inteiro qualquer que seja o 
tempo decorrido da locação ressalvando à parte inocente o direito de considerar simultaneamente rescindida a 
locação sem prejuízo da cobrança dos encargos e dos danos que resultarem causados ao imóvel. 

PARAGRAFO ÚNICO — Incidirá na multa da cláusula acima também a parte que pretender a resolução contratual 
antes do término do prazo locatário ressalvadas as hipóteses justificadas no presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — findo o prazo da locação na hipótese de não haver prorrogação a locadora efetuará uma 
vistoria no imóvel indicando os pontos se existente onde deverá o locatário fazer os consertos necessários 
independentemente da obrigação de pintar o imóvel e a restituindo em bom estado. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Estabelece— se o prazo de 10 (dez) dias para a completa desocupação do imóvel após 
findada a locação sendo este tambérn o prazo para a efetiva dos serviços que se fizeram necessários tende em 
vista o disposto na cláusula nona. 

CLÁUSULA NONA - O presente contrato é ajustado sob a égide da lei 8.245/91 e das disposições pertinente 
do código civil, obrigando as partes por si seus herdeiros sucessores eleito o foro da comarca de Canarana-Ba. 
para dirimir as questões dele oriundas renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA — As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação 
orçamentária do orçamento vigente neste exercício n°. 09.09-2033-3390.36.00.00 

PAFtAGRAFO ÚNICO — Na hipótese de prorrogação da locação, o locatário ficará obrigado a discriminar a 
dotação orçamentária que possibilita o adimplemento contratual. 

Assim no pleno exercício da autonomia da vontade e, por estarem justos e acordados assinam o presente 
instrumento contratual em duas vias na presença de testemunhas para que surta seus efeitos jurídicos e legais. 

Barro Alto-Ba, 01 de abril de 2021

JEFFERSON MOREIRA ARAÚJO Prefeitura Municipal de Barro Alto 
=Locador= =Locatária= 

Testemunhas. 

Ao V. 
CPF. N ot 242 -4 4 1 5" 3- -6 
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