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CONTRATO 84/2022

Pelo presente instrumento, fica celebrado Contrato, mediante as seguintes cldusulas e declara9des.

PROCESSO ADMINISTRATIVQ: 02859/2022
LICITACAO: Dispensa de LicitafSo n° 016/2022, Art. 24, X, da Lei 8.666/93.

DOTACAO ORÿAMENTARIA: 1201.2012.33903600.1660000

LOCATARIO: MUN1CIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na

Prafa Jo2o Thiago dos Santos s/n°, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n°. 13.927.819/0001-40, neste

ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

LOCADOR: VERONILSON DOS SANTOS, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 822.165.175-34, residente e
domiciliado na Avenida Tedcrito Batista, Condominio Solatis, casa 20, Caji, Lauro de Freitas, neste ato representado

pelos seus atos constitutivos e procura90es em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Locaÿo de imdvel para fins de instalafSo do SCFV - Servi9o de
Convivencia e Fortalecimento de Vfnculos, de acordo com as especificafSes abaixo:

•O imovel citado esti em bom estado de conservaf&o
•Area total em 167 m2

CLAUSULA SEGUNDA-DAS OBRIGACOES DO LOCADOR:
2.1. Garantir, durante o tempo de loca?ao, o uso paclfico do imovel alugado;
2.2. Manter, durante a loca93o, a forma e o destino do imdvel;
2.3. Responder pelos vlcios ou defeitos anteriores k locagao;
2.4. Exibir, quando solicitado, os comprovantes relativos is parcelas que estejam sendo exigidas;
2.5. Receber o pagamento do aluguel nas condi90es pactuadas;
2.6. Apresentar quita9ao ou recibo de pagamento com discrimina9io de importancias pagas a LOCATARIA, para
efeitos do acompanhamento da regularidade juridica e fiscal;
2.7. Fomecer declara9ao atestando que nSo pesa sobre o imdvel qualquer impedimento de ordem juridica capaz de
colocar em risco a loca93o, ou, caso exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabiveis, inclusive com a
juntada da documenta9§o pertinente, para fins de avalia9ao por parte da LOCATARIA;
2.8. Informar i LOCATARIA quaisquer altera90es na titularidade do imdvel, inclusive com a apresenta9ao da
documentagao correspondente;
2.9. Entregar o imovel em perfeitas condÿoes de uso, livre de quaisquer dnus que possam impedir a execu9So do
contrato, bem como recebe-lo ao final da Ioca9ao, ap6s vistoria realizada por um representante de cada parte;

CLAUSULA TERCEIRA-DAS OBRIGACOES DA LOCATARIA:
3.1. Servir do imbvel locado para o uso convencionado ou presumido, compativel com a natureza deste e com os fins a
que se destina;
3.2. Pagar o aluguel nas condi90es pactuadas;
3.3. Solicitar e manter em arquivo os comprovantes de pagamentos dos alugu6is e demais despesas realizadas;
3.4. Entregar o imdvel, ao fim da loca9ao, no estado em que o recebeu conforme Termo de Vistoria, salvo as
deteriora90es decorrentes do seu uso normal, ou mediante indenizapao ao (i) LOCADOR (A) pelos prejuizos causados;
3.5. Cumprir os regulamentos quando se tratar da habita9&o coletiva;
3.6. Receber 6 imovel, bem como entregi-lo, ap6s vistoria realizada por um representante de cada parte;
3.7. Levar imediatamente ao conhecimento do Locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja repara9io a este
incumba, bem como as eventuais turba9oes de terceiros;
3.8. Realizar a imediata repara9§o dos danos verificados no imovel, ou nas suas instances, provocadas por si;
3.9. Consentir a realiza9io de reparos urgentes, a cargo do Locador, sendo assegurado k LOCATARIA O direito ao
abatimento proporcional do aluguel caso os reparos durem mais de dez dias, nos termos do art. 26 da Lei n° 8.245/91;
3.10. N5o modificar a forma interna ou externa do imdvel sem o consentimento prdvio e por escrito do Locador.
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CLAUSULA QUARTA-DA VIGENCIA CONTRATUAL:
4.1.0 contrato terA vigencia de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
4.2. O contrato somente terA efeitos para pagamento de alugubis e qualquer outro tipo de despesa inerente A contratagAo

a partir da efetiva entrega e recebimento do imovel, o que serA feito em termo prbprio, assinado por ambas as partes e
anexado ao processo.
4.3. A entrega do imovel pelo Locador it LocatAria, no infcio da locafao, sera realizada apos as adcquafoes necessArias e
acordadas, e deverA respeitar as especifica9oes e os prazos definidos no relatbrio de visita tbcnica e/ou termo de vistoria
elaborados pela ComissAo de Avalia9ao de Itnbveis.
4.4. Fica assegurada a continuidade do contrato, mesmo em caso de aliena9ao nos termos do art. 8° da Lei n° 8.245/1991
e art. 167, inciso I item 3 da Lei n° 6.015/1973. Na hip6tese de ser o (a) LOCADOR (A) pessoa fisica, sua morte
acarreta a transmissao da locagAo aos herdeiros.
4.5. Findo o prazo de loca9ao, inexistindo prorroga95o, a LOCATARIA terA o prazo de 60 (sessenta) dias para
desocupar o imbvel, prorrogAvel uma unica vez por igual periodo, sem prejuizo dos alugubis e encargos incidentes.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO E PAGAMENTO:
5.1. O presente contrato tern o valor roensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e valor global de R$
30.000,00 (trinta mil reais);
5.2. O aluguel mensal vencerA no ultimo dia de cada mes. Os pagamentos serao efetuados pela LOCATARIA ate o 15°
(dAcimo quinto) dia util, a contar da data de recebimento da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, mediante Ordem BancAria,
em conta designada pelo LOCADOR.

, CLAUSULA SEXTA-DOS ENCARGOS:
6.1, Os encargos pro’venientes db imbvel serao atribuldos as partes conforme o disposto na Lei no 8.245/91. Nos casos
em que a referida lei preve a possibilidade de qualquer das partes vir a assumir uni encargo, prevalecera o disposto no
presente contrato.
6.2. Sao encargos devidos pelo (a) LOCADOR (A):
1- os impostos e taxas, como IPTU, bem como os demais tributes que incidam ou venham a incidir sobre o imovel;
II - o premio de seguro complementar contra fogo, que incida ou venha a incidir sobre o imbvel, devendo ser
providenciado o fomecimento de cbpias A LOCATARIA, sempre que solicitado, para efeito de acompanhamento da
regularidade juridica fiscal do imbvel;
III- as despesas extraordinArias de condomlnio, como:
a) obras de reformas ou acrbscimos que interessem A estrutura integral do imbvel;
b) pintura das fachadas, empenas, P090S de aerate e ilumina9ao, bem como das esquadrias extemas;
c) obras destinadas a repor as condi9oes de habitabilidade do edificio;
d) indeniza96es trabalhistas e previdenciarias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao inlcio da
loca9&o;
e) instala92o de equipamento de seguran9a e de incendio, de telefonia, de intercomunicagao;
f) despesas de decora93o e paisagismo nas partes de uso comum.
6.3. S3o encargos devidos pela LOCATARIA, albm do aluguel fixado:
I -as despesas ordinbrias de condomlnio, discriminadas na proposta tais como:
a) taxa de condomlnio;
b) consumo de dgua, esgoto, gis e ehergia elbtrica das Areas de uso comum;
c) manuten93o e conserva9ao das instala95es e equipamentos hidraulicos, elbtricos, mecAnicos e de seguran9a, de uso
comum;
d) manuten9§o e conserva9ao de elevadores, porteiro eletrfinico e antenas coletivas;
e) pequenos reparos nas dependences e instala95es elbtricas e hidrAulicas de uso comum.

CLAUSULA SET1MA-DA FISCAL1ZACAO
A Secretaria Mimicipal de Desenvolvimento Social e Cidadania designa o servidor Jorge Alex da Silva Santos,

matrlcula n° 70006, para a fiscaliza93o e acompanhamento da execu9ao do Contrato.

CLAUSULA OrTAVA-PENAL1DADES:
8.1. FicarA impedida de licitar e contratar com o Municfpio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, se for o caso, no que
couber, garantindo o direito prbvio de ampla defesa, o contratado que:
8.1.1. Apresentar documento falso ou fizer declara9§o falsa;

8.1.2. NAo mantiver a proposta, injustificadamente;
8.1.3. Falhar ou fraudar na execu9ao do objeto desta solicita9&o;
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8.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;
8.1.5. Cometer fraude fiscal;
8.2. Pela inexecufao total ou partial do objeto desta solicitafao, a Administrafao da Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas poderd garantida a prdvia defesa, aplicar ao contratado ou detentor da ata as seguintes san9oes:
8.2.1. Advertencia;
8.2.2. Multa moratdria de 0,2% (dois ddcimos por cento) por dia de atraso na execufao do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
8.2.3. Multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
8.2.4. O atraso injustificado na execugao do contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poderd ensejar a rescisao
da tomada de preto.

8.2.5. As multas aplicadas serilio descontadas dos crdditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de
atd 15 (quinze) dias, da data da comunica9ao oficial e, caso nao cumprido, serd cobradajudicialmente.

CLAUSULA NONA- DAS ALTERACQES

Este instrumento poderd ser alterado em decorrencia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n°. 8.666/93,
alterada pela Lei n°. 8.883/94, com as devidas justificativas.

CLAUSULA DEC1MA- DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para solu9do de questoes relativas a este Contrato,
com expressa renuncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja.
E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Lauro de Freitas, 03 de maio de 2022.
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MUNICIRIO DE LAURO DH 1TAS - LOCATARIO

abel Passos GramachoSra. Moe

'CQ&X>

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

' Sr. Tito Luca da Silva Coelho - Secretario

7 ) L
VERONILSON DOS SANTOS - LOCADOR

TESTEMUNHAS:
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CPF n° cÿ.
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Diano Oficial do Quinta-feira

5 de Maio da 2022
25 - Ano X - N° 2248

Lauro de FreitasMUN1CIPSO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO TERMO DE DISPENSA N° 016/2022

A vista dos documentos contidos nos autos e nos termos da art. 24°, Inciso X, Lei 8.666/93,
dispenso o procedimento licitatorio para a realiza9ao da despesa abaixo especificada,
homologado e adjudicado. Processo: 02859/2022. Credor: VERONILSON DOS SANTOS,
inscrita no CPF sob o n°. 822.165.175-34. Valor: RS 30.000,00 (trinta mil reais'). Dotagao:

1201.2012.33903600.1660000. Objeto: Locafao de imovel para fins de instalafao do SCFV-

Servifo de Convivencia e Fortalecimento de vinculos. de acordo com as especificaÿoes
conforme termo de referenda no processo supra. Data da Assinatura: 03 de maio de 2022.
Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

i

EXTRATO DO CONTRATO Nn 084/2022

LOCATARIO: MUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS LOCADOR: VERONILSON DOS
SANTOS, inscrita no CPF sob o n°. 822.165.175-34. Modalidade: Dispensa de Licita9§o n°
016/2022. Processo: 02859/2022. Objeto: Locagao de imovel para fins de instala9§o do
SCFV - Servi9o de Convivencia e Fortalecimento de vinculos, de acordo com as
especificavocs conforme termo de referencia no processo supra. Valor: O presente Contrato
tem o valor global estipulado em RS 30.000,00 (trinta mil reais). Dotacao orgamentaria:
1201.2012.33903600.1660000. Perlodo de vigenda: O contrato tera vigencia de 12 (doze)
meses a contar da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 03 de maio de 2022. Moema
Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: NICT+G5DB4LN5M4IZ22LTW

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


