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CONTRATO Nº 007/2022 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE 

JETIBÁ E A SRª EVELÂNIA 

SCHAFELEN. 

 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA 

MARIA DE JETIBÁ, autarquia municipal, com Sede à Rua dos Imigrantes, nº 245, Centro, 

Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000, inscrito no CNPJ sob o nº 39.616.875/0001-58, 

neste ato representado pelo seu Presidente Srº DAVID RAASCH, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF nº 979.251.287-04, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a Srª EVELÂNIA 

SCHAFELEN, brasileira, divorciada, inscrito no CPF nº 081.460.497-88, residente e 

domiciliada à Rua dos Imigrantes, nº 245, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000, 

daqui por diante denominada CONTRATADA. Em vista o constante e decidido no Processo 

Administrativo nº 158/2022, ID Cidades: 2022.062E0800001.09.0008, resolvem celebrar o 

presente contrato. Ajustam o presente instrumento, com base no processo de Dispensa de 

Licitação, com fulcro no Art. 24, X da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se regerá pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado para instalação da 

sede administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá, situado à Rua dos Imigrantes, nº 245, Térreo, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 

29.645-000. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/QUANTIDADES 

2.1. O imóvel possui as seguintes características:  
 

a) Localizado na Rua dos Imigrantes, nº 245, Térreo, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES; 
 

b) Possui área física de 130 m²; 
 

c) Possui 01 (um) salão amplo com piso cerâmico e paredes argamassadas em reboco com pintura 

PVA, que poderá sofrer adequações, como repartições de salas por meio de divisórias; 
 

d) Possui forro em gesso rebaixado com pé direito em revestimento; 
 

e) Possui 02 (dois) banheiros com piso de cerâmica e paredes em reboco argamassado com 

revestimento cerâmico e pintura em PVA; 
 

f) Possui 01 (uma) cozinha com piso cerâmico, pia e balcão de mármore; 
 

g) Possui 02 (duas) portas de vidro; 
 

h) Possui iluminação pública, coleta de lixo e esgoto sanitário; 
 

i) Água tratada inclusa no valor do aluguel. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

3.1. A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, pelo período de 01 de janeiro de 2023 

a 31 de dezembro de 2023. 

3.2. Caso haja interesse de ambas as partes a contratação poderá ser prorrogada por mais 48 

(quarenta e oito) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O valor mensal do aluguel é de R$ 2.895,38 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e 

trinta e oito centavos); 
 

4.2. O pagamento da mensalidade de aluguel será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, 

contados a partir da liquidação da despesa.  
 

4.3. O pagamento somente será autorizado após emissão do relatório fiscal.  
 

4.5. O pagamento somente será autorizado após conferencia das certidões negativas de débitos 

fiscais municipais, estaduais, federais e trabalhistas em nome do locador. Se ocorrer alguma 

pendência a favor do locador, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.  
 

4.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 

5.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina;  
 

5.2. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;  
 

58.3. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;  
 

5.4. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;  
 

5.5. Fornecer ao locatário, caso solicitado, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de 

sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;  
 

5.6. Pagar despesas extraordinárias, que não se refiram a gastos rotineiros de manutenção do 

edifício, como: obras de reforma ou acréscimos, pintura das fachadas, iluminação, bem como das 

esquadrias externas, obras destinadas a repor as condições de habitabilidade predial, instalação 

de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia e de intercomunicação;  
 

5.7. Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas nas tratativas para a efetivação da locação;  
 

5.8. Caso o imóvel apresente problemas de qualquer natureza, seja hidráulico, elétrico, entre 

outros, interferindo em sua utilização habitual, deverá ser promovido o imediato conserto que 

correrá às expensas do locador.  
 

5.9. Entregar o imóvel e vistoriá-lo quando findo o período de contratação, comunicando ao 

locatário em detalhes o que ocasionou prejuízo, casa haja, sendo imediatamente ressarcido em 

seus direitos.  
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5.10. Demais taxas e impostos incidentes sobre o referido imóvel, será de responsabilidade do 

locador. 
 

5.11. As despesas com água tratada e esgoto sanitário são de responsabilidade do locador. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 

6.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado;  
 

6.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza 

deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;  
 

6.3. Restituir o imóvel, no estado em que o recebera, salvo deteriorações decorrentes do seu uso 

normal, findo o prazo locatício e precedido de prévio e manifestado desinteresse;  
 

6.4. Comunicar ao Locador qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como 

as eventuais turbações de terceiros;  
 

6.5. Realizar a imediata reparação de danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações 

provocadas por si, seus visitantes ou prepostos;  
 

6.6. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por 

escrito do Locador;  
 

6.7. Entregar imediatamente ao Locador os documentos de cobrança de tributos, bem como, 

qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que lhe direcionada;  
 

6.8. Pagar as despesas de telefone e acesso ao provedor de internet; 
 

6.9. Permitir a vistoria do imóvel pelo Locador ou por seu mandatário, mediante prévia 

combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros;  
 

6.10. O Locatário não poderá transferir este contrato, ou sublocar o imóvel no todo ou em parte, 

sem prévia autorização por escrito do Locador;  
 

6.11. Manter em boas condições de higiene pelo período de ocupação do imóvel. 
 

6.12. A despesa com energia elétrica é de responsabilidade do locatário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. A dotação orçamentária para cobertura da referida despesa advirá do seguinte elemento de 

despesa: 022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas - 33903600000 

- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte de Recurso: 1430 - Ficha: 14 - Sub 

elemento: 33903615 - Locação de Imóveis. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE  

8.1. Será admitido o reajuste do preço do aluguel da locação com prazo de vigência igual ou 

superior a doze meses, mediante a aplicação do (Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M). 
 

8.2. O reajuste será formalizado no mesmo instrumento de prorrogação da vigência do contrato, 

ou por apostilamento, caso realizado em outra ocasião.  



 

 

___________________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________________________ 

Rua dos Imigrantes, nº 245, Centro, Cep: 29645 000, Santa Maria de Jetibá - ES - Fone: (027) 3263-1680 

 

 

Instituto de Previdência dos Servidores do    

Município de Santa Maria de Jetibá - ES 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização ficará sob a responsabilidade da servidora do IPS/SMJ, Srtª Vanusa da Penha 

Ribeiro dos Santos, assessora administrativa do IPS/SMJ, e ficando como suplente a servidora, 

Srª Silvana Gumz, gerente administrativa do IPS/SMJ. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres 

elencados no contrato, sujeitará o Locador, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 
 

b) Multa Moratória de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor mensal da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 
 

c) Multa cominatória de até 10% (dez por centos) sobre o valor do contrato, depois de esgotados 

o prazo de fixado no subitem anterior; 
 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com o IPS/SMJ 

pelo prazo de até dois anos; 
 

e) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com o IPS/SMJ, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o LOCADOR ressarcir ao 

IPS/SMJ pelos prejuízos causados. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. O Locatário, no seu lídimo interesse, poderá rescindir este contrato, sem qualquer ônus, em 

caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta 

ao Locador, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
 

11.2. A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a 

execução dos valores das multas e indenizações devidos ao Locatário, bem como a retenção dos 

créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além das sanções previstas 

neste instrumento.  
 

11.3. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência de qualquer das hipóteses 

enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666, de 1993, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.  
 

11.4. Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666, 

de 1993, desde que ausente a culpa do Locador, o Locatário o ressarcirá dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido. 
 

11.5. Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do inciso XII 

do artigo 78 da Lei n°8.666, de 1993, o Locatário decida devolver o imóvel e rescindir o contrato, 

antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada do pagamento de qualquer multa, 

desde que notifique o Locador, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
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11.5.1. Nesta hipótese, caso não notifique tempestivamente o Locador, e desde que este não tenha 

incorrido em culpa, o Locatário ficará sujeita ao pagamento de multa equivalente a 01 (um) 

aluguel, segundo a proporção prevista no artigo 4° da Lei n° 8.245, de 1991, e no artigo 413 do 

Código Civil, considerando-se o prazo restante para o término da vigência do contrato.  
 

11.6. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio, 

desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a poderá considerar o 

contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer prévia notificação, ou multa, 

desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a situação.  
 

11.7. O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue 

diretamente ao Locador ou por via postal, com aviso de recebimento.  
 

11.8. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente.  

 
 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias. 
 

 

 

 

Santa Maria de Jetibá-ES, 23 de dezembro de 2022 
 

 

 
 

 

_________________________________________________ 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

DAVID RAASCH - Presidente 

Locador 

 
 

 

 

______________________________ 

EVELÂNIA SCHAFELEN  

Locatária 

 

Testemunhas: 

1. ________________________________          2. _________________________________ 

    CPF:                    CPF: 


