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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM 

LOCADOR: GÉSIA  VIRGINIA  ALVES COSTA PAULINO, brasileira, 
casada, portadora do CNPJ n° 07.317.556/0001-55, residente e domiciliada 
nesta cidade de Grão Mogol-MG. 

LOCATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL, com 
sede na Rua Santo Antônio n° 120, Centro, nesta cidade, portadora do CNPJ 
N°25.216.201/0001-51, neste ato representada pelo seu presidente, vereador 
NELSON APARECIDO DE OLIVEIRA, portador do CPF n° 055.222.306-
90. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente 
Contrato de Locação de Vaga de Garagem, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas 
no presente. 

DO OBJETO DO CONTRATO 
Cláusula V. - 0 presente contrato tem como OBJETO uma vaga de 
garagem, localizada na Avenida Domingos de Arruda n° 185, Centro, nesta 
cidade de Grão Mogol-MG. 

DA UTILIZACÃO DA GARAGEM  
Cláusula 2. - Somente o LOCATÁRIO poderá se utilizar da vaga de 
garagem, objeto deste contrato, para o estacionamento de veiculo de 
propriedade da  Camara  Municipal, vedando-se a utilização da mesma para 
qualquer outro fim não previsto neste instrumento. 

DO ALUGUEL 
Cláusula 3'. - 0 valor do aluguel a ser pago mensalmente será de R$150,00 
(Cento e cinquenta reais). 
Pariarafo único  0 aluguel será pago até o dia 05 (cinco) do mês 
subseqüente ao vencido. 

DA RESCISÃO  
Cláusula 4. - Caso o LOCATÁRIO não pague o aluguel por mais de 15 
(quinze) dias, o contrato será rescindido, devendo o mesmo desocupar a 
garagem. 
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Parfiarafo Único - Em ocorrendo a rescisão do contrato por inadimplência, 
não ocorrerá a quitação da parcela não paga, que, será cobrada 
judicialmente, não ocorrendo seu pagamento. 

Cláusula 	Será rescindido este contrato se ocorrer a desapropriação do 
imóvel pelo poder público, não tendo o LOCADOR que pagar qualquer tipo 
de indenização para o LOCATÁRIO. 

Cláusula 6'. - Também será rescindido o contrato caso haja algum acidente 
que danifique o imóvel, de forma a comprometer sua estrutura, podendo o 
LOCATÁRIO ser responsabilizado, caso tenha dado causa ao sinistro. 

DO PRAZO  
Cláusula 78. - A presente locação terá inicio dia 01 de fevereiro de 2021, 
terminando no dia 31/12/2021. 

CONDICOES GERAIS  
Cláusula 8.  - Necessita-se da autorização por escrito do LOCADOR para 
que possa haver a transferência, a sublocação, a cessão ou o empréstimo do 
imóvel objeto deste contrato. 

DO FORO 
Cláusula 9'. - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Grão Mogol-MG. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 
duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

Grão Mogol, 01 de fevereiro de 2021 
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