
 

 

 

 



1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O Contrato ora celebrado tem por objeto a locação do imóvel situado à rua Victório Ferraciolli nº 310, 
bairro Jardim Olímpico, CEP: 37558-423, Pouso alegre - MG, conforme caracterís cas constantes na 
matrícula nº 21.703 do Cartório Terceiro Tabelionato de Registro de Imóveis de Pouso Alegre/MG. 

Parágrafo único - O imóvel des na-se exclusivamente à u lização das a vidades do LOCATÁRIO (não 
residencial), ficando neste instalado e acomodado o Escritório Regional do Ipem-MG na cidade de Pouso 
Alegre. 

  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL 

O LOCATÁRIO, representado por fiscal designado neste contrato, acompanhado por representante da 
LOCADORA, receberá o imóvel, objeto do presente Contrato, após vistoria, ficando verificado o estado de 
conservação, pintura, integridade e funcionamento de seus acessórios, produzindo, por fim, o Laudo de 
Vistoria Inicial, no qual deverá constar fotografias anexadas. 

Parágrafo único – Fica estabelecido o Laudo de Vistoria Inicial como parte integrante do contrato em 
epígrafe. 

  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento e fiscalização do contrato 
será exercida pelo servidor efe vo Ayrton Resende da Cunha Júnior, Masp: 1.361.535-6, o qual compe rá 
dirimir dúvidas que surgirem durante a vigência, devendo exercer em toda a sua plenitude a ação 
fiscalizadora de que trata a Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo único – A fiscalização de que trata a Cláusula Terceira não exclui e nem reduz a responsabilidade 
da LOCADORA, por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício 
redibitório e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade do LOCATÁRIO ou de seus agentes e 
prepostos. 

  

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação, 
podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante Termo Adi vo, limitada a sessenta meses, 
nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único - Caso o LOCATÁRIO tenha a intenção de prorrogar a locação, deverá comunicar à 
LOCADORA, por escrito, até 60 (sessenta) dias antes do término da vigência do presente contrato. 

  

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS VALORES E REAJUSTES 

O LOCATÁRIO pagará à LOCADORA, pela locação do imóvel descrito na Cláusula Primeira o valor mensal 
de R$1.330,65 (um mil trezentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor anual de 
R$15.967,80 (quinze mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). 

O LOCATÁRIO pagará a locação do imóvel, mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao vencimento 
do aluguel, através de depósito em conta bancária da LOCADORA, Banco Caixa Econômica Federal, 
Agência: 4537-3, conta corrente nº 21-9, ficando o recibo de depósito como comprovante de pagamento. 

§ 1º O valor mensal a ser pago, constante na presente cláusula, correrá à conta da dotação orçamentária 
do Ipem-MG de nº 2331 23 125 063 4127 0001 339039 20 0 73 1. 

§ 2º Além do aluguel mensal, o LOCATÁRIO pagará as tarifas de água e energia elétrica. 



§ 3º Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados monetariamente com 
base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da apresentação da proposta, 
conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 
8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

§ 4º Para que seja efetuado o reajuste anual previsto, a LOCADORA deverá solicitá-lo formalmente, antes 
do vencimento do período considerado como base para o respec vo cálculo. Caso não se proceda, 
oportunamente, a essa solicitação, tem-se por renunciado o direito ao reajuste. 

  

6. CLÁUSULA SEXTA – DA SUBLOCAÇÃO/CESSÃO/EMPRÉSTIMO 

Fica expressamente vedado ao LOCATÁRIO, por qualquer forma ou pretexto, no todo ou em parte, 
sublocar, emprestar, transferir e/ou ceder os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, a não ser 
que haja para tanto a expressa anuência da LOCADORA. 
§ 1º Fica convencionado que, para os fins e efeitos do ar go 8º da Lei 8.245/91, na hipótese de alienação 
do imóvel objeto do presente contrato, sujeitar-se-á o adquirente a todos os termos e condições deste 
contrato de locação, obrigando-se a LOCADORA a fazer inserir tal exigência no instrumento celebrado com 
o adquirente do bem, sob pena de infração contratual. 

  

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

Pelo descumprimento das cláusulas e condições previstas neste contrato, sem a devida jus fica va aceita 
pela Locatária e sem prejuízo das demais sanções previstas nos ar gos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, os 
Locadores ficarão sujeitos às penalidades descritas abaixo: 

I) advertência escrita; 

II) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor global es mado deste contrato, no 
casode descumprimento das cláusulas e condições nele pactuadas, limitada a 20% do referido valor; 

III) decorridos 30 (trinta) dias do início do fato que deu origem à aplicação da penalidade prevista no 
itemanterior, sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela Locadora e, no caso de 
descumprimento repe do das cláusulas e condições pactuadas, possibilidade de rescisão unilateral do 
contrato, observado o interesse da Locatária. 

a) A aplicação das multas acima previstas, mediante instauração de processo administra vo, será 
precedida, em qualquer hipótese, de no ficação extrajudicial prévia para regularização da obrigação, sob 
pena das multas ora cominadas. 

b) Aplicada a multa prevista, poderá a Administração no ficar a Locadora a recolher a quan a devida 
àGerencia de Contabilidade e Finanças da Locatária, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do 
recebimento do comunicado formal da decisão defini va proferida pela autoridade competente, ou realizar 
compensação, exis ndo pagamento vencendo a ser realizado pela Locatária ou valores re dos dos 
pagamentos devidos por esta. 

c) Na impossibilidade de recebimento da multa nos termos da subcláusula anterior, a importância 
aplicada, ou seu remanescente, deverá ser cobrada judicialmente, nos termos do art. 38, § 3º, do Decreto 
n.º 45.902/2012. 

d) No caso de aplicação de qualquer das penalidades acima previstas, será garan da a defesa prévia 
daLocadora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação formal. 

  

  



8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Locatária, se o interesse público o jus ficar, 
mediante prévia comunicação ao Locador, ou, ainda, na ocorrência dos casos mencionados nos ar gos 77 
e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93. 

  

9. CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL 

Encerrada a locação, o LOCATÁRIO res tuirá o imóvel em bom estado de conservação, higiene, integridade, 
funcionamento, pinturas e acessórios, conforme detalhado em Laudo de Vistoria Inicial, salvo os desgastes 
decorrentes do uso normal e da ação do tempo, independentemente de interpelação ou no ficação, sob 
pena de infração contratual. 

§ 1º Não serão repostos equipamentos eletrônicos que, comprovadamente, deixarem de funcionar por 
desgastes naturais, tempo de vida ú l, tais como, campainha, interfone, motor de portão eletrônico, cerca 
elétrica e similares. 
§ 2º Sem prejuízo do previsto no caput, o LOCATÁRIO no ficará a desocupação do imóvel à LOCADORA com 
30 (trinta) dias de antecedência. 

§ 3º Ocorrendo a res tuição das chaves, A LOCADORA, por meio de seu representante, juntamente com 
fiscal designado pelo LOCATÁRIO, vistoriará o referido imóvel, formalizando assim Laudo de Vistoria Final, 
que, após haver sido assinado pelas partes ficará o LOCATÁRIO dispensado de qualquer manutenção 
futura. 
§ 4º Constatando a LOCADORA qualquer dano a ser reparado, desde que acatado pelo LOCATÁRIO, poderá 
receber o imóvel condicionalmente, sem que implique novação e sem prejuízo da obrigação do LOCATÁRIO 
de repor o imóvel nas condições referidas no caput da Cláusula Décima (das disposições gerais), de pagar 
pro rata die o aluguel, até que sejam tomadas efe vamente as providências. § 5º Se por qualquer 
circunstância o LOCATÁRIO permanecer no imóvel, no todo ou em parte, após o término do prazo previsto 
na locação, sem que tenha sido assinada a respec va prorrogação, aplicar-seão todas as demais cláusulas 
e condições do contrato, notadamente as rela vas ao reajuste e arbitramento do aluguel, até a efe va 
entrega do imóvel. 

  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cabe a LOCADORA as obras que importem na segurança do imóvel locado e as decorrentes de fatos 
anteriores a presente locação. 
Cabe ao LOCATÁRIO manter o imóvel em boas condições de higiene e limpeza, com pintura, aparelhos de 
iluminação, e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim res tuílo 
quando findo ou rescindido o contrato. 
§ 1º O LOCATÁRIO poderá fazer modificações, tais como, instalações elétricas internas e aparentes, 
divisórias, luminárias, rede de informá ca, entre outras, que necessitar para adaptar o imóvel às suas a 
vidades, desde que não impliquem em mudanças na estrutura do imóvel, obedeça às normas legais e não 
traga prejuízo ao funcionamento das instalações. 
§ 2º É vedado ao LOCATÁRIO manter no imóvel depósito de combus vel, produtos inflamáveis, explosivos 
ou qualquer mecanismo, instalação, engenho, aparelho, máquinas ou outros, que possam danificar o 
imóvel ou causar prejuízo à segurança, à saúde e ao sossego de vizinhos e terceiros. 
§ 3º A LOCADORA poderá, a qualquer tempo e quando entender conveniente, mediante prévio aviso, 
estabelecimento de horário, com 02 (dois) dias de antecedência, realizar visitas ao imóvel objeto do 
presente Contrato, sempre em horário comercial. 
§ 4º O LOCATÁRIO se compromete a dar ciência à LOCADORA de todo e qualquer aviso, in mação, no 
ficação ou correspondência entregues no imóvel em nome da LOCADORA. 
§ 5º O LOCATÁRIO comunicará à LOCADORA todo e qualquer dano ocasionado pela ação do tempo em 
instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, cabendo à regularização desse dano por conta da LOCADORA. 
§ 6º É de responsabilidade da LOCADORA o pagamento de impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro 



 

 

 

 

 



 


