
CONTRATO DE LOCAÇÃO 01 0201 201 701 
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Os signatários deste instrumento, de um lado JOSE CARLOS ALVES COTRIM, lavrador, com 
CPF: 523.642.325-20 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGÃO PÚBLICO, 
CNPJ: 16.417.800/0001-42, tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma CASA RESIDENCIAL, 
situada na RUA MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA, SIN, CENTRO DE MATINA - BAHIA, loca-o ao 
segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(1') - O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o 
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, 
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o 
que somente se fará por escrito. 

§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver 
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva 
desocupação do imóvel objeto deste instrumento; 

2') - O aluguel é de R$: 3.744,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO 
REAIS), que o locatário se compromete a pagar pontualmente na residência do locador ou de seu representante. 

(3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as 
outras as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos 
sanitários e de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, 
ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restitui-los quando 
findo ou rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que 
necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(4') - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der 
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização 
escrita do locador; 

(5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

(6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

(7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as 
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a 
indenização a que, por ventura, tiver direito; 

(8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou 
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, 
seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo 
será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que 
o credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

(11') - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer 
cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a 

locação, independentemente de qualquer formalidade; 
(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 

acima exaradas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-
42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 
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(14') - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 

proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas na 
multa da Cláusula 12, mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

Este contrato obedece ao processo de dispensa n°01 0201 201 701 conforme a Lei Federal n°8.666/93. 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE: 08.244.027.2057 MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. 

(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 

obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 
16') Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 

interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 

considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 

entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento da Casa de 

Apoio das Famílias deste Município, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do 

locador. 
(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo 

com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época da 

eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

199) -  O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 

esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 

constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial; 

(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não 

poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 

- inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 

locador; 
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

MATINA, 02 de Janeiro e  2017. 

/ LOCADOR 

LOCATARIO. 

ik 

o 

 

 

TESTEMUN 

 

  

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. 

Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem. NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ 

Registrado sob o N°. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ. 
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1 CONTRATO DE LOCAÇÃO 020201 201 702 
	1 

Os signatários deste instrumento, de um lado a senhora SIMONE TEIXEIRA DE BRITO, Servidora 
pública municipal, CPF: 987.960.205-63 e, de outro lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, qualificação 
ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 10.420.907/0001-63 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e 
outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado, aqui chamado "a locadora", sendo proprietária de uma CASA RESIDENCIAL, 
situada na RUA CECILIA ALVES DE JESUS, SIN, BAIRRO IPIRANGA, CENTRO DE MATINA BAHIA, 
loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(11) - O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o 
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente 
de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por 
escrito. 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na 
posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do 
imóvel objeto deste instrumento; 

(2') - O aluguel é de R$: 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), que o locatário se 

• mpromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante; 
(3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras as 

outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de 
iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais 
acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-]os quando findo ou rescindido, 
este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais 
ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(4') - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der 
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita 
do locador; 

(5') -- O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

(0) - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

(7$) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas 
deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a 

Sue, por ventura, tiver direito; 

o (8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou 
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, 
seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será 
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o 
credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

(II') - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 dias 
a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula 
deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, 
independentemente de qualquer formalidade; 

(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 
acima exaradas, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, qualificação ORGAO PÚBLICO CNPJ 10.420.907/0001-
63, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 
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j 	 (14')  - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que 
o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas 
na multa da Cláusula 12a,  mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 
Este contrato obedece ao processo de dispensa n°020201201702 conforme a Lei Federal n° 8.666/93. 

UNIDADE: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2070 - GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE SAÚDE 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 
(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 

obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 
16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 

interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do CENTRO 
DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPO, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento 
expresso do locador. 

(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de 
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época 
da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do 
aluguel; 

(19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-
judicial; 

(219) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não 
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 
1.503 - inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador; 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

MATINA, 02 de janeiro de 2017. 

1 	£wQ 	- '  J) 	 ) fLiÂ<3  
LOCADOR 

Ó
ATARIO. 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. 

Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem.NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ 

Registrado sob oN°. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ. 
	  de 	de_ 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 5565d94a-b747-4a1f-9bc0-768c0be0eb4a



                             

                             

                             

                             

                             

                             

  

CONTRATO DE LOCAÇÃO 040201 201 704 

     

       

                             

                             

                             

                             

  

Os signatários deste instrumento, de um lado JIJRANDI PEREIRA DA SILVA, CPF: 793.768.605-78 
e, de outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PUBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 
tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de um PRÉDIO, situado na Rt 
RIACHO DE SANTANA SIN CENTRO DE MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário", 
mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(1') O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o locatário 
se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente de 
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por 
escrito. 

     

 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na 
posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do 
imóvel objeto deste instrumento; 

(21) - O aluguel é de R$: 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), que o locatário se 
• rnpromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante; 

(3') -- O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras as 
outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de 
iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais 
acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou rescindido, 
este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão 
desde logo incorporadas ao imóvel; 

(4') - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der causa, 
e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita do 
locador; 

     

  

(58) O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

(68) - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

(7') -- No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas 
deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a 
ue, por ventura, tiver direito; 

(8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou pedir 
a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9') -• Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, 
seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será 
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o credor 

constituir para ressalva dos seus direitos; 
(11') - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 dias a 

dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 
12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula 

deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, 
independentemente de qualquer formalidade; 

(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 

acima exaradas. a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGAO PUBLICO CNPJ 

16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 
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(10) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 

proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas 

na multa da Cláusula 12', mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

Este contrato obedece ao processo de dispensa n°040201201704 conforme a Lei Federal n° 8.666/93. 

UNIDADE: 02.03.00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 
PROJETO ATIVIDADE: 12.36 1.042.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO. 

ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 
(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 

obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 

considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 

entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento da Secretaria 

Municipal de Educação, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador. 

(18') Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de 

acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na 

•

época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento 

do aluguel; 

(19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 

esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(209) - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-

judicial; 
(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 

demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância 

não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 

1.503 - inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 

locador; 
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

1 	. 	MATINA, 02 dejaneiro.de 2017. 
ck1joyw1  ILOI.J\  4JQ  
/7 	 LOCADOR 

4,  

í 
TESTEMUN EL$: 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. 

Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem.NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ 

Registrado sob o N. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ. 

de 	de 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 40df1548-f3d1-4b74-a20f-48561d2084dc



-v 
1. CONTRATO DE LOCAÇAO 050201 201 705 

1' 

Os signatários deste instrumento, de um lado MARINALVA FERNANADES DA SILVA, Lavradora CPF: 
349.628.405-68 e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PUBLICO CNPJ: 
16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma CASA RESIDENCIAL, situada 
na RUA 27 DE NOVEMBRO, SN CENTRO DE MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado "o 
locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(lI) - O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o locatário se 
obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu independentemente de 
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por 
escrito. 

§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na posse 
do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do 
imóvel objeto deste instrumento; 

(2') - O aluguel é de R$: 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), que o locatário se 
compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante; 

(3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras as 

Outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de 
iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais 
acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou rescindido, 
este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais 
ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(4') - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der causa, e a 
não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita do 
locador; 

(5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

(6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder 
consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a 
fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

(7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas deste 
contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que. 
por ventura, tiver direito; 

(8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou pedir a 
scisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar à construção ameaçando ruína; 

(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, seja 
qual foro domicílio dos contratantes; 

(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será 
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o 
credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

(11')— No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 dias a dar 
substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

(12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula deste 
contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, 
independentemente de qualquer formalidade; 

(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações acima 
exaradas, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PUBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42, cuja 
responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 
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(141) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas na 
multa da Cláusula 12", mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 050201201705 conforme a Lei Federal no 8.666/93. 
UNIDADE: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER, 
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.042.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. 

(151) Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

li?) -- Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(171) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do (Setor de 
Merenda Escolar - SEMAE), não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador. 

(18v) - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo 
com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época da 
eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

(19k) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 

• oto; e as despesas ordinárias de condomínio; 
(201) - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 

constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial; 
(21k) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 

demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não 
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 
inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do locador; 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

MATINA, 02 de janeiro de 2017. 

LOCADOR 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 080201 201 708 

Os signatários deste instrumento, de um lado JOSÉ APARECIDO PEREIRA BEZERRA, 
Lavrador, com CPF: 392.958.505-72 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGÃO 
PUBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a 
saber: 

O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário do ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, situado na PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES S/N CENTRO MATINA BAHIA, 
loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(19) - O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o 
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, 
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o 
que somente se fará por escrito. 

§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na 
posse do mesmo. o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do 
imóvel objeto deste instrumento; 

(21) - O aluguel é de R$: 13.080,00 (TREZE MIL E OITENTA REAIS), que o locatário se 
compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante; 

(3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras 
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e 
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e 
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, 
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(4') Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der 
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita 
do locador; 

(5') O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

(6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

(7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as 
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a 
indenização a que, por ventura, tiver direito; 

(89) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou 
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, 
seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será 
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o 
credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

(119) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 
(lias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

12') Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula 
deste contrato: com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, 
independentemente de qualquer formalidade; 

(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 
acima exaradas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-
42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 
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(10)  - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas 
na multa da Cláusula 12', mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

Este contrato obedece ao processo de dispensa n°080201 201 708 conforme a Lei Federal n°8.666/93. 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.02.00 - SECRET MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
PROJETO ATIVIDADE: 04.122.009.2017 MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE ADM. E FINANÇAS. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para funcionamento dos seguintes 
órgãos: Posto de Identificação, Cartório, Junta Militar, ADAB e ITR , deste município, não podendo ser 
mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador. 

(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de 
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época 

,da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do 
aluguel; 

(19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial; 

(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não 
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 
- inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador; 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

MATINA, 02 de janeiro de 2017. 

z 	%ze 
LOCADO 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 090201 201 709 

Os signatários deste instrumento, de um lado ODILIA MENEZES BENEVIDES PEREIRA, 
lavradora aposentada CPF: 788.976.705-63 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, 
ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e 
outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma CASA RESIDENCIAL, 
situado na RUA 07 DE SETEMBRO 428, CENTRO MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado "o 
locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(lI) - O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o 
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, 
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o 
que somente se fará por escrito. 

§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver 
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva 
desocupação do imóvel objeto deste instrumento; 

(2') - O aluguel é de R$: 4.020,00 (QUATRO MIL E VINTE REAIS), que o locatário se 
compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante; 

(3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras 
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e 
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e 
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, 
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(4*) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der 
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização 
escrita do locador; 

(5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

(6*) - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

(7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as 
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a 
indenização a que, por ventura, tiver direito; 

(8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou 
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, 
seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será 
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o 
credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

(111) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula 
deste contrato: com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultanearnente rescindida a locação, 
independentemente de qualquer formalidade; 

(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 
acima exaradas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-
42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 
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TESTEMUN S: 

(10) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas 
na multa da Cláusula 12', mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

Este contrato obedece ao processo de dispensa n°090201 201 709 conforme a Lei Federal n° 8.666/93. 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.02.00 - SECRET. MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
PROJETO ATIVIDADE: 06.18 1.022.2047 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para funcionamento da Delegacia de 
Polícia do município de Matina Bahia, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso 
do locador. 

(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de 
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época 
da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do 
aluguel; 

(19') -- O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 

esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 
(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 

constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial: 
(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 

demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não 
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 
- inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador; 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

MATINA, 02 de janeiro de 2017. 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. 

Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem.NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ 

Registrado sob o N°. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ. 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 100201201710 

   

                

                

                

Os signatários deste instrumento, de um lado ZILMIR FERREIRA BARBOSA TRINDADE, 
funcionária publica com CPF: 752.658.185-53 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MATINA, ORGÃO PUBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que 
mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietária de uma CASA 
RESIDENCIAL, situado na RUA HERMENEGILDO F. NEFO SIN CENTRO MATINA BAHIA loca-o 
ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas lc condições adiante estipuladas, ou seja: 

1°) O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o 
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, 
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o 
que somente se fará por escrito. 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto 
estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva 

I socupação do imóvel objeto deste instrumento; 
2') - O aluguel é de R$: 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), que o locatário se 

compromete a pagar pontualmente na residência do locador ou de seu representante. 
31) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as 

outras as outras. devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos 
sanitários e de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, 
banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-
los quando findo ou rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias. 
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

4') -. Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der 
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização 
escrita do locador; 

5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando 
entender conveniente; 

6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

7') -- No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as 

Sáusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a 
denização a que, por ventura, tiver direito; 

8') Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou 
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando 
ruína; 

9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do 
imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes; 

10') Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, 
será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado 
que o credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

11') - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer 
cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente 
rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade; 

13') - Assina 2 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 
acima exaradas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGAO PÚBLICO CNPJ: 
16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do 
imóvel; 
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14') - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas 
na multa da Cláusula 12a,  mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 100201201710 conforme a Lei Federal n° 8.666/93. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

PROJETO ATIVIDADE: 08.243.026.2056 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 

ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. 

15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do Conselho 
Tutelar, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador. 

18') - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de 
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na 

•poca da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento 
do aluguel; 

19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-
judicial; 

211) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância 
não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 
1.503 - inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador; 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 (duas) vias, em presença das testemunhas abaixo: 

MATINA, 02 de janeiro de 2017. 

LOCATÁRIO. 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. 

Apresentado hoje para registro e apontado sob o N. de ordem. NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ 

Registrado sob o N°. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ. 
de 	de 	 
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1 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 11020120171 1 
	-J 

Os signatários deste instrumento, de um lado ARNALDO PEREIRA FERNANDES, Comerciante 
CPF: 246.020.508-24 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGÃO PÚBLICO 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma CASA RESIDENCIAL, 
situado na RUA PEDRO ALEXANDRINO DE ALMEIDA, CENTRO MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, 
aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(12) - O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o 
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, 
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o 
que somente se fará por escrito. 

§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver 
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva 
desocupação do imóvel objeto deste instrumento; 

(2') -- O aluguel é de R$: 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), que o locatário se 
compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante; 

(3') O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras 
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e 
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e 
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, 
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(4') - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der 
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização 
escrita do locador; 

(52) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

(6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

(72) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as 
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a 
indenização a que, por ventura, tiver direito; 

(8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou 
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, 
seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(109) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será 
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o 
credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

(11') - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula 
deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, 
independentemente de qualquer formalidade; 

(139) - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 
acima exaradas, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PUBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-
42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 
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LO 

(141) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas 
na multa da Cláusula 12', mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

Este contrato obedece ao processo de dispensa no 110201 201 711 conforme a Lei Federal n° 8.666/93. 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.02.00 - SECRET. MUN ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
PROJETO ATIVIDADE: 06.18 1.022.2047 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 
(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 

obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 
16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 

interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para funcionamento da (Abrigo dos 
Policiais destacados deste Município), não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso 
do locador. 

(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de 
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época 
da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do 
aluguel; 

(19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(20') -- A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial: 

(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não 
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 
- inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador; 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

MATINA, 02 de janeiro de 2017. 

&4. o ido  Y 
LOCADcIR 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. 

Apresentado hoje para registro e apontado sob oN°. de ordem.NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ 

Registrado sob o N°. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ. 
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Os signatários deste instrumento, de um lado MARIA FERNANDES TEIXEIRA, lavradora, com 
CPF: 258.702.948-19 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 
16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietária de 01 COMODO, situado na 
PRAÇA SÁTIRO VIRGÍLIO FERNANDES N° 91 CENTRO DE MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui 
designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(1*) - O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o locatário 
se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente de 
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por 
escrito. 

§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na 
posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do 
imóvel objeto deste instrumento; 

(2') O aluguel é de R$: 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), que o locatário se 
lipromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante; 

(31) -• O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras as 
outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de 
iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais 
acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou rescindido, 
este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão 
desde logo incorporadas ao imóvel; 

(41) Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der causa, 
e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita do 
locador; 

(51) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

(6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

(7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas 
(leste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a 

por ventura, tiver direito; 
(8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou pedir 

a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína; 
(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, 

seja qual for o domicílio dos contratantes; 
(101) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será 

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o credor 
constituir para ressalva dos seus direitos; 

(11') - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 dias a 
dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

121) --- Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula 
deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, 
independentemente de qualquer formalidade; 

(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 
acima exaradas, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42, 
cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 
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(141) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 

proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas na 

multa da Cláusula a, mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

Este contrato obedece ao processo de dispensa no 1 20201 201 71 2 conforme a Lei Federal n° 8.666/93. 

UNIDADE: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 

PROJETO ATIVIDADE: 12.361.042.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA. 

(151) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 

obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 
161) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 

interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 

considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 

entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 
(171) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do Tele Center, 

não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador. 
(181)  - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de 

acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época 

da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do 

iluguel; 
W 	 (191) -  O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 

esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(201) -- A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 

constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial; 
(211)  - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 

demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não 

poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 
inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 

locador; 
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

MATINA, 02 de janeiro de 2017. 
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Os signatários deste instrumento, de um lado o Pe. Alessandro dos Santos Alves, CPF: 
962.638.735-15 e, do outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PUBLICO CNPJ: 
16.417.80010001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário de 01 PRÉDIO, situado na RUA 
07 DE SETEMBRO SIN CENTRO DE MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário", 
mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(1') -- O prazo de locação é a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, data em que o 
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, 
independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o 
que somente se fará por escrito. 

§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver 
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva 
desocupação cio imóvel objeto deste instrumento; 

(2') - O aluguel é de R$: 9.924,00 (NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), 
que o locatário se compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante; 

(3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras 
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e 
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e 
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, 
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(4') Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der 
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização 
escrita do locador; 

(5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender 
conveniente; 

(6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem 
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos 
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato; 

(7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as 
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a 
indenização a que, por ventura, tiver direito; 

(8') Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou 
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, 
seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será 
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o 
credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

(119) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte; 

12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula 
deste contrato: com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, 
independentemente de qualquer formalidade; 

(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações 
acima exaradas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO PUBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-
42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 
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MATIN 12 de :aneiro 

TESTEMUNHA 

(10) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o 
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas 
na multa da Cláusula 12a,  mas serão pagas à parte; 
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 1 30201 201 71 3 conforme a Lei Federal n° 8.666/93. 
UNIDADE: 02.03 .00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 
PROJETO ATIVIDADE: 12.36 1.042.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 
(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão 

obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 
16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes 

interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, 
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo 
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para o funcionamento de uma Escola 
do Ensino Fundamental de 1° ao 50  ano (extensão do Grupo Escolar Dr. Joaquim Venâncio de Castro II) 
deste município, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador. 

(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de 
'cordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na • época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento 
do aluguel; 

(19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só 
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-
judicial; 

(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e 
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância 
não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 
1.503 - inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador; 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo: 

	ft 
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