
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Belém
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM-PB E A SRA.
JOSEFA FERNANDES DA COSTA.

LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - PB, com sede à
Rua FIávIo Ribeiro, 74 - Centro, Belém/PB, Inscrito no CNPJ sob o n°
11.429.813/0001-18, representado por sua Secretária LUZIA CAVALCANTE
MACEDO OLIVEIRA, representada por sua Prefeita RENATA CHRISTINNE
FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA, brasileira, casada, dentista, residente à
Rua Brasiliano da Costa, n° 600, Belém - PB.

LOCADOR: JOSEFA FERNANDES DA COSTA, brasileira, portadora do CPF
n® 582.383.524-87 e RG n° 1.244.520 SSP/PB, residente à Rua Luiz Gomes de
Lima, s/n. Centro, Belém/PB.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a locação de um bem imóvel, localizado na
Rua FIávio Ribeiro, s/n. Centro, Belém/PB, de propriedade do locador e
destinado à estadia do ERIP- Estagio Regional Interprofissional, estudantes da
UFPB, dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciências da Saúde;
estagiários; oflcineiros; professores/instrutores de cursos profissionalizantes
oferecidos pelo Município e prestadores de serviços de outras localidades que
estejam à serviço do Município de Belém/PB.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá início na data da assinatura do presente documento e
término no dia 31 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES ^
3.1 - OBRIGAÇÕES DO LOCADOR:

3.1.1 - Entregar o imóvel locado em perfeito estado de uso e livre de ônus;

3.1.2 - Garantir o cumprimento do contrato até seu término mesmo vindo a
negociar o imóvel no interstício locatício.



3.2 - OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO:

3.2.1 - Entregar o imóvel locado em perfeito estado de conservação ao término
do contrato;

3.2.2 - Pagar em dia os aluguéis.

3.2.3 - Pagar o IPTU e contas de água e energia.

3.3 - DAS ADAPTAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO DO IMÓVEL;

3.3.1 - O locatário poderá fazer algumas alterações ou adaptações no espaço
físico do imóvel locado, para suprir eventuais necessidades que sejam
essenciais para o bom desempenho dos fins que objetiva o contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Pela locação do imóvel o Locatário pagará até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente ao vencido, o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos Reais).

CLÁUSULA QUINTA - DA INADIMPLÊNCIA

A parte que descumprir as obrigações impostas no presente contrato, sofrerá
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, podendo, ainda, a
rescisão contratual ser acertada pelas partes de comum acordo, sem o
pagamento da multa.

CLÁUSULA SEXTA - DA DISPENÇA DA LICITAÇÃO

É dispensada a licitação para o que é objetivado neste contrato por haver plena
harmonia com que preceitua a vigente Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de
1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO *

Para dirimir as questões que por ventura surjam no presente contrato, as
partes elegem o foro de Belém - PB.

E por estarem assim juntos e contratados, assim o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.



Belém/PB, 02 de janeiro de 2019.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita Municipal

LUZIA CAVALCANTE MACEDO OLIVEIRA

Secretária de Saúde

JOSEFA FERNANDES DA COSTA

Locador

TESTEMUNHAS:

CPF N°

CPF N°


