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SOLICITAGAO DE DESPESA E CONTRATACAO

Dados do Solicitant* —
SECRETARY DE EDUCACAO

LICITAQOES E CONTRATOS

JORGE VIRGENS

Secretaria:

Departarmnto:

Nome do Requisitante:

Carflo/Funtflo: 71 3268-8716iTelefone:

Font* de Recurso (Tesouro,Convflnio,etc.): { ) Vincu { ) Outro:( X ) Tesouro ( ) ConvSnio { ) Tesouro e ConvGnio

Objeto a ser adquirldo ou contratado

Locado do imdvel do proprietÿrio Moacir Alvaro Ferreira, situado no Loteamento Jardim Santa Julia, Rua Anselmo Paranhos, N° 95, Quadra H, lote 03, Itinga,

Laura de Freitas/BA.

Descricao da Despesa Sollcltada

Detalhamento ; Quantidade Valor. Unitirlo Valor TotalItem

:

Renovado do contrato por mais 03 (tres) meses e vinte dias, com tmcio em 19/04/2017 e termo final

Iprevisto para 08/08/2017, conforme dotado orÿamentÿria supra e justificativa tÿcnica da Secretaria

Municipal Educado.
Valor referente aos 20 dias.

1.600,00 4.800,00301
i

1 066,00 1.066,00102

03

04
I

06

TOTAL: 5-866,00

Justificativa (sucinta)

Para funcionamento da Creche Beneficente do Amor a Crianÿa (Creche Maria Ferreira),

em atendimento k solicitacao da Secretaria Municipal de Educado-

Eiii:::

Fiuxograma de Aprovagflo:

Secretario(a)Solicitante \
Solicitado apos observada a Legislad0 Publica e os procei imentas instituidos pela UR

De acordo com a solicitado, autorizamos a autuado deste

processo e o seu encaminhamento k Coordenad0 de Compras

para providfencias e termites procedimentais.

\; /'&

NOME DO(A) SECRETARIO(A)

Secretario(a)

t /

Assinatura cf Identifi ado

|Lauro de Freitas/Ba, Lauro de Freitas/Ba,/ /

i
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CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as

seguintes declarafdes e cldusulas.

CONTRATO N°: 080/2016

LICITACAO; Dispensa de LicitacSo N° 017/2016. art. 24. Inciso X.Lei 8.666/93.

LOCATARIO: MUNICfPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurfdica de direito publico, com sede e

foro na Pra?a Jo3o Thiago dos Santos s/n°, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-000, inscrito no
CNPJ/MF n°. 13.927.819/0001-40, neste ato representado por seuPrefeito, Sr.M&rcio Araponga Paiva.

LOCADOR: MOACIR ALVARO FERREIRA, portador do RG n° 01160487 51, inscrito no CPF n°
093.992.405 - 68, residente e domiciliado na Rua Anselmo Paranhos, Loteamento Jardim Santa Julia,
Quadra H, Lote 03, Itinga, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-000, firmam o presente contrato de locado,
em obediencia a Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes clausulas e condifoes, as
quais aceitam, ratificam e outorgam:

CLAUSULA PRIMEIRA -DA FUNDAMENTACAO LEGAL
O presente Contrato e celebrado fundamentado no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo com o
Processo Administrative n°. 02779/2016.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto deste contrato 6 a locafSo do imdvel situado no Loteamento Jardim Santa Julia. Rua Anselmo
Paranhos. N° 95, Quadra H. Lote 03. Itinga. Lauro de Freitas/BA. onde funcionara a Creche
Beneficente do Amor a Crianca (Creche Maria Ferreira), podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe
outra destinafSo de servifo publico.

CLAUSULA TERCEIRA-DAS OBRIGACOES DO LOCADOR
Constituem obrigafSes do LOCADOR:
I- entregar o imovel ao LOCATARIO, livre de qualquer onus, ou afSo, em boas condi93es de asseio e
habitabilidade, sem qualquer defeito e com todos os acessdrios em estado de uso;
II - nao praticar, nem autorizar que se pratique qualquer ato que perturbe o uso pacifico do imovel pelo
LOCATARIO;
III- garantir o LOCATARIO contra atos de terceiros que se arroguem proprietaries do imovel locado ou
titulares respectivos dos direitos de uso, usufruto ou habitai?ao;
IV - responder pelos vicios ou defeitos de imovel locado, ainda que evidenciados no curso da Locafao,
desde que preexistentes a esta;
V - indenizar as benfeitorias realizadas pelo Locatdrio, previamente autorizadas pelo LOCADOR que nao
puderem ser levantadas por este sob pena de retenfSo no caso de benfeitorias uteis e necessarias e
compensafSo em todos os casos;
VI-pagar as taxas e impostos incidentes sobre o im6vel;
VII - n5o se incluem entre as benfeitorias que se incorporam ao im6vel, e, por conseguinte, deverao ser
retiradas pelo LOCATARIO ao final da locado, os aparelhos eletricos, inclusive condicionadores de ar,
cortinas divisorias, moveis ou outros que n3o afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utilizapao
do imdvel.

CLAUSULA QUARTA-DAS OBRIGACOES DO LOCATARIO
Constituem obrigafOes do LOCATARIO: %

"
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II - arcar com as despesas normais de loca$3o como consumo de agua, Iuz, telefone e condominio, cabendo-
lhe efetuar diretamente estes pagamentos nas devidas dpocas;
III - efetuar no imdvel locado, se for de sua convenience, as obras necessarias ao seu uso, desde que nao

danifiquem a estrutura e a seguranfa do imdvel, e sejam previamente autorizadas pelo LOCADOR;
IV -permitir ao LOCADOR, examinar ou vistoriar o imdvel locado, quando julgar conveniente;
V - n8o ceder em locado, dar em comodato o imdvel, sublocA-lo no todo ou em parte, salvo consentimento
por escrito do LOCADOR;
VI- cuidar da prevenfSo e pintura do imdvel, providenciando o conserto de eventuais avarias que der causa;
VII - devolver o imdvel no estado em que recebeu, em plenas condifOes de funcionamento, ressalvadas as

deteriorafSes naturais ao uso regular;
VIII - zelar pelo combate a pragas que possam atingir o imdvel, notadamente o cupim.

CLAUSULA QUINTA-DA VIGfeNCIA CONTRATUALE PRORROGACAO
O presente instrument de contrato terA vigencia pelo prazo de 12 (doze) meses, a serem contados do ato da
assinatura, podendo ser prorrogado por convenfio das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
Par&grafo Unico - O Contrato poderi ser prorrogado na forma prevista naLei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA -DO PRECO
0 valor total da presente locaySo 6 de RS 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), sendo o valor mensal
de R$ 1,600,00 (Hum mil e seiscentos reals),
Pardgrafo Unico - O pagamento deveri ser efetuado mensalmente ao LOCADOR, atraves de Ordem
Banciria, pagdvel em ate 10 (dez) dias uteis do mes subsequente ao perlodo mensal da locado, valendo este

credito como quitacSo efetiva do pagamento efetuado.

CLAUSULA SETIMA-DO REAJUSTAMENTO
Os valores fixados na Cl&usula Sexta, do presente instrumento contratual, serSo reajustados anualmente com
base no IGP-M acumulado, exceto na hipotese de orientafSo ou critdrio superveniente estabelecidos por
6rgSo(s) govemamental (is) competente(s).

CLAUSULA OITAVA-DA ALOCACAO DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correr2o por conta das seguintes dotages orÿamentarias:
03.10.001-2.206-36 Fontes 01 e 04 (SecretariaMunicipal de Educaÿ&o);

CLAUSULA NONA-DA FISCALIZACAO
A fiscalizafSo e o acompanhamento da execufiio do Contrato fica a cargo da Secretaria Municipal da
Educate, sem excluir ou reduzir a responsabilidade do LOCADOR na forma das disposables esculpidas na

SefSo TV, Capltulo III, daLein°. 8.666/93, alterada pelaLei 8.883/94.
ParAgrafo Unico - O LOCATARIO, atraves da sua fiscalizacao, rejeitara no todo ou parte os servicos
executados em desacordo com o previsto neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA-DO INADIMPLEMENTOEDA RESCISAO CONTRATUAL
O presente contrato ser£ rescindindo de pleno direito, independente de notificafSo se:
a) O LOCATARIO infringir obrigafio legal ou descumprir qualquer das Cltiusulas do presente Contrato;
b) o im6vel locado for desapropriado;
c) falfincia, liquidaySo judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvSncia do LOCADOR, requeridas ou
decretadas;
Panigrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR tera direito
apenas ao pagamento dos servifos efetivamente prestados e aceitos.
Parfigrafo Segundo - Ficara o presente Contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso
ou interpelafSo judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das san<?5es cabiveis nos casos enumerados nqguants.
78 e 80 da Lei n°. 8.666/93, alterada pela Lei n°. 8.883/94.

/

iCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA-DAS ALTERACOES

de 3'iVylO-' in;
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Este instrumento poderd ser alterado em decorrencia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n°.
8.666/93, alterada pelaLei n°. 8.883/94, com as devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DO FORO
Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas,Estado da Bahia, para solufao de questoes relativas a este Contrato,
com expressa renuncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja.
Epor estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Lauro dje Freitas, 19 abril de 2016.

40
iwuo Jfv&hin/o /v&

Munidpjo de Lauro'de Freitas/BA -LOCATARIO
•. Marcio Araponga Paiva-Prefeito

jLOktYSL ALVARO FERREIRA -LOCATOR

TESTEMUNHAS:

%
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2016

Pelo presente instrumento, flea aditado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes cldusulas e declaragfles:

CONTRATO AD1TADO N°. 080/2016: O objeto deste contrato d a locagSo do imovel situado no Loteamento Jardim Santa
Julia, Rua Anselmo Paranhos, N° 95, Quadra H, Lote 03, Itinga, Lauro de Freitas/BA, ondc funcionara a Creche Beneficenle
do Amor a Crianga (Creche Maria Ferreira), podcndo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destinagdo de servigo publico.

LICITACAO: Dispensa de Licitagdo N°. 031/2014, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Apenso ao 02779/2016
DOTACAO ORCAMENTARIA: 001001.12.361.0134.2206.33903600

LOCATARIO: MUN1C1PIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na Praga Joao
'Fhiago dos Santos s/n°, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n°. 13.927.819/0001-40, neste ato representado
pela suaPrefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

LOCADOR: MOACIR ALVARO FERREIRA, portador do RG n° 01160487 51, inscrito no CPF n° 093.992.405 - 68.
residente e domiciliado na Rua Anselmo Paranhos, Loteamento Jardim Santa Julia, Quadra H, Lotc 03, Itinga, Lauro de
Freitas/BA, CEP 42.700-000, firmam o presente contrato de locagSo, em obediencia a Lei 8.666/93 e demais normas

pertinentes, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO:
Rcnovagho do contrato por mais 03 (tres) meses e vinte dias, com inicio em 19/04/2017 e termo final previsto para 08/08/2017.

conforme dotagdo orgamentdria supra e justificativa tdcnica da Secretaria Municipal EducagSo.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os Contratantes ratificam as demais cldusulas constantes do contrato ora

aditado.

CLAUSULA TERCEIRA: LEGISLACAO PERT1NENTE: Este contrato e regido pela Lei n°. 8.666/93 e demais normas
de direito administrative e civil pertinentes. Assim ajustados, firmam este aditamento cm 04 (quatro) vias de igual teor, na

presenga das testemunhas abaixo, elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questdo dele advinda.

Lauro de Freitas, 19 de abril de 2017.

(L
J =*

MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO -jPrejeita Municipal
/ tfunicipio de Lauro de - Bahia.
,/ V_y LOCATARIO—7

PAULO tiABRIEL SOLEDADE NACIF-Secretario
Secretaria Municipal da Educagdo.

MOACIR XLVARO FERREIRA
LOCADOR

,

0

TESTEMUNHAS:
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