
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMEI.TTO AGRÁRIO

EMPRESÂ DE DESENVOLVIMENTO ACROPECUÁRIO DE SERGIPE

CoNTRATO N..08t2022

Contrato de Locação n" 08/2022 firmado entre o
EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento Agropecuiário
de Sergipe e a Sra. CLARICE SILVEIRA DOS SANTOS.

Instrumento Particular de contrato de Locação que entÍe si celebram de um lado
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRJO DE SERGIPE - EMDAGRO,
pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita sob o cNpJ n 13.10g.29510001-66, com sede no
centro Administrativo Govemador Augusto Franco, BR 235, KM - 4, AracajúsE, representada
neste ato por seu Presidente, sr. JEFFERSON FEITOZA DE cARvALHo, brasileiio, casado,
engeúeiro agrônomo, portador do cPF n" 141.215.6s4-87, residente e domiciliado na Rua
Antônio oliveira Freire Piuga, n'563, Baino Aruana, nesta urbe, Estado de sergipe, AracajúSE
e ANDER§ON souzA DE OLIVEIRA, portador do cpF n" 019.236.905-90 e do RG:
3.048.080-9, residente e domiciliado nesta capital doravanÍe denominada simplesmente
LOCATÁRIA, AracaJÚSE, e Sf. CLARICE SILVEIRA Dos SANTos, brasileira, portadora
do CPF n'. 349.687.845-20 e RG 424.754 SSP/SE, residente e domiciliada na Av. Éresidente
Kenedy, no 332, centro, Lagarto/sB, doravante denominado LocADoRA, para celebrarem o
presente Contrato de Locação, com fulcro no Código Civil c/c a Lei n.' 13.30312016 e mediante as
seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato é fundamentado no art.29, inc. V, da Lei n, 13.30312016 e suas
alterações posteriores, bem como nos termos do processo de Dispensa presencial rf. 0912022.

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente instrumento é o contrato de locação, para fins não residenciais,
do imóvel pertencente ao LocADoR, situado na Av. Presidente Kenedy, no 320, centro -
Município de Lagarto/SE, para instalação e funcionamento do Escritório Local da LOCATÁRIA.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO USO

A LOCATÁRIA estri obrigada a conservar como se sua própria fora a coisa alugada,
não podendo usáJa senão de acordo com o contrato, ou natureza dela, sob pena de responder por

Centro Adminishativo Gov. Augusto Ftrnco - BR 235, Km-4 - AracaiuisE CEp 49.090-510 - Cx postal: 297
Fone: (0xr79) 3234-2610

E DAGRO - EIPREsÂ DE DESEIIvoLvI ÊIITO AGROPEcUARIO DE SERGIPE

Páqina 1rde 3a



Parágrafo Único - A LOCATÁRIA não poderá jamais recobrar do LOCADOR as
despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, salvo as benfeitorias úteis e necessárias. a
quem lhe cabe o düeito de indenizaçâo.

cLÁusuLA eUARTA - Do vALoR Do coNTRATo/DorAÇÂo ORÇAMENTÁRrA:

Pela perfeita e fiel execução do objeto deste contrato, a LOCATÁIUA pagará ao
LocADoR o valor mensal de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e realustã anual
com base no IGP-M (Índice Geral de Preços de úercado).

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação
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perdas e danos, assumindo inclusive a responsabilidade por qualquer dano ao bem decorrente de
sua má utilização.

abaixo es ecificada
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CLÁUSULA QUINTA. Do PRAZO Do CoNTRÂTO

O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com início a partir de
01 dejulho de 2022, podendo haver prorrogação em ocorrendo interesse dâs partes interessadas-

CLÁUSL,I-A SEXTA - DAs DTSPOSIÇÔES GERAIS

a) A LOCATIIRIA se obriga a devolver o imóvel nas mesmas condições que
recebeu, ressalvadas as benfeitorias úteis e necessárias, que atenderá ao disposto no parágrafo
Único da Cláusula Terceira;

b) Correrão por conta da LOCATÁRIA as despesas de água e encrgia, excluídos os
impostos e taxas que porvenhrra recaírem sobre o imóvel;

c) A LOCATÁRIA poderá sublocar o imóvel, no todo ou em parte,
ependentemente de assentimento expresso do LOCADOR, assumindo inteha responsabilidade
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cumpÍimento das Cláusulas deste contrato;

ELEMENTO DE

DESPESA
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d) No caso de venda do imóvel objeto deste Conffato, fica o LOCADOR obrigado a

fazer constar do instrumento de compra e venda a obrigação do adquirente em respeitar as

Cláusulas e condições do presente ajuste;

e) Ocorrendo incêndio no prédio locado, que impossibilite a sua utilização pela
LOCATÁRIA, considerar-se-á, desde logo, rescindido o presente Contrâto, sem ônus para a
mesma.

CL,ÁUSULA SÉTIMA _ DA RESCISÃ0

O descumprimento às cláusulas contratuais enseja a rescisão do presente Termo, bem
como havendo necessidade imprevistâ e uÍgente por parte do LOCATÁRIO.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE. renunciando-se desde já qualquer outro
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúüdas ou questões que por ventura
veúam a ocorrer na vigência deste Contrâtô de [-ocação.

7 de junho de 2022

JEFFERSO CARVALHO ANDERSON S U E OLIVEIRA
Direto ente AGRO Diretor nl ivo e Financeiro

CLARIC E SILVEIRA DOS SANTOS
Locadora

TESTEMUN HAS:
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CPF:

C€ntD Adírinishtivo 6ov. Augusto FBnco - BR 235. Km-4 - Aracaj!/SE CEP 49.080-510 - Cr PosEli297
Fone: (0rx79) 323+2610

ExoAGRo - EupREs^ 9E oEsElvoLvrÍENro AGRopEcuÀRto oE sERGrpE

Página 31de 3a

Ç.<q.s6c,.oz<-oL{

,l*^ 'lA ó*'}lq

I


