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C NTRAT ÚË ÅÇÂO DE IMÓVEL

Pcio presen e instrumento nca celebrado entrato med mte as seguintes clausubis e dethirasùes.

CONTRATO N": 06W2020

IACITACÃO:Dispensa de Licitaêão N° 011/2020, art. 24, luciso X, Lei 8.666/93.

LOCATÁRIO; MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público, com sede e foro na

Praça João Thiago dos Santos sín°, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n*. 13927.819/0001-40, neste

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

LOCADOR: M&S PATRIMONIAL LTDA, inscrito no CNPJ: 09.538.028/0001-51, com sede na Avenida Santos

Duomnt, Km 5,5, s/n, Shopping Est. do Coco, Sala n° 219, Cep: 42700-000. Lauro de Freitas/BA, firmarn o presente

contrato de locação, em obediência à Lei 8.666/93.

ClÃl hELA l'RiilEIRA DA El3DAN1ENTA(ÅO 1 I:(.AI.
() presente Contrato e celebrado funtLmicnlydo no att 2L mcou \ da let 8666'& de 10100 toni o Procewo
\dministratiin n". 01'UR2020.

CLAt NULA NEGIADA - DO ØiMI,TO: I oca no do imoul situado na Rua Doutor Harreio n" lR f)uadut 1. Late
01

i alcamemo Jardiin Aeroporto Pnaugueiras I ouro de I
reius BA. onde funconara a «ede da Secrentria \\unicipai

dc I)esensah imento Machd e Cidadania 9 \ll 0 S( podendo entretanto. of (K A I ARIO dar-lhe outra destinaçúa de

UtÃtNUt A 'l ERCEIRA - DASOBRI(.ACOIN I)O L(KADOR

Constituem obrigações do LOCADOR:
1

- entregar o imóvel ao LOCATÁRIO, livre de qualgyar änus, ou ação, em boas condições de asseio e habitabilidade,
sem qualquer defeito e com todos os acessários entistado de uso;

H - não praticar, nem autorizar que se pratique qualquer ato que perturbe o uso pacifico do imóvel pelo LOCA TARIO;
HI - garantir o LOCATARK) contra atos de terceiros que se arroguem proprietários do imóvel locado ou titulares
respectivos dos direitos de uso, usufruto ou habitação;
lV - responder pelos vícios ou defeitos de imóvel locado, evidenciados nos 3 primeiros meses da Locação, desde que
preexistentes a esta;
V - indenizar as benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo Locatário, previamente e formalmente autorizadas pelo
LOCADOR,que não puderem ser levantadas por este;
VI - pagar IPTU,condomínio e as taxas e impostos incidentes sobre o imóvet;
VII - não se incluem entre as benfeitorias úteis e necessárias que se incorporam ao imóvel, e, por conseguinte, deverão
ser retiradas pelo LOCATÁRIO ao final da locação, os aparelhos elètricos, inclusive condicionadores de ar, cortinas
divisórias, mðveis ou outros que não afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utilização do imóvel.

( lÄlALIAQt \RTA - DA OURit.\(ÜIA DO l(K AfiRIO

t ensutnem obbenoes do I m i! ikh )

AJOIÑqueill i IlUlUld Ud NCyHIJiltà d lnHu Ì t NC|dfD p!C\htDlcille JUIGH/JÖdk PC (U \Í) 01 t PMHidlLM
com o muso \ da O I

Al 'st il \ ll R' i IR A deste inntrato
l\' - permitir ao I (K'AIX)R. eummar au ristonar o in otel locado quando fulpa Lonun ante '
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V - nün ceder em locação. dar em comodato o imosel subloca-lo no todo ou em parte. salto consentimemo por escrito

do UK ADDR:
VI - cuidar da pretenção e pintura do imútet proudenciandoo conserto de eventuais avarias que der causa:

Vil - devolvero imavel no estado em que reccheti, em plenas condiçoes de funcionamento, rewahadas as deteriorações

naturais ao use reeuhtr
Vill - telar pelo combate a pragas que possam atingir o imósel. notadamente o cupim.

( L AtihbLA QUINT A - DA VIGÉNCIACONTRA Tt \L f. PRORROLA(ÃO

O presente instrumenlo de contrato tela viyönua pelo prato de 12 (dote) meses, contados a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por contenção das partes consubstaTKladas em I ermo Adit!\o
Parágrafo Unico -O Contrato podela ser pronceado na forma pret ista na i el 8 666 93

CLÁl M l.A SEXTA DO PRECO

O valor da presente locação é de RSIO.000,00 (der util reais) mensais, totalizando o valor global de RS120.000,00
(cento e vinte ruil reais).

CLÄUNULA SÉTIMA - DO REA.IONTAMFNTO

(k talores Okados na ( httisula Ne\\a do presente instrümento Lonllattial ke!ño ted ustados anualmente com base no
f(iÍ½l attimlllado, C\teto na hipotese de orienlaÇño ou trileno supef\entenic estabelecidos pol Olynnis) gu\ernamental
O 00mpetenteb)

ClÃONULA OITAVA - DA ALOCACÃO DON REC URSON

\s de pesas decorrentes 00 preselle ( 00trato tunclaa por conia da seguinte Julação Orytmentalla

02. I 20(i.2030.339039.00

CLÄUSULA NONA- DA FINCALIZACÄO

\ ILCuli/UÇño C 3000)panhaillento da e\ctuçúa do 60010110 ÑCitfü0 a cargo da Necretaria MORicigå! de
Desensohimento Nocial e Cidadania, sem enluir ou reduzir a responsabilidade do I (X ADt)R na forma das
disposições esculpidas na Neção IV, t apitulo llL Ja l ei n". 8.666B. alterada pela I ei 8.883 K
Parägrafo Unico - O L(K'A I ARid. atrate, da sua Oscalitação. reieitara no todo ou parte os sert isos executados em
desacordo com o pret isto neste ( outrato.

CLÁl NL LA Ol?ClilA DO INADIMPLEilENTO F DA RENClhÃO CONTRATl AL

presente contlato Nela rewmdindo de pleno dilello. independente de nottikação se

.0 0 1 (K A I ARIO milmgir obligação leeal ou dentimpru qualquei das ( lausulas do presente ( ontrato
b) o Imu\el locado lot desapropliado.
O Ldonua liquidaç3o judiaal ou ernaludiaaL toncordata ou insohonal do l O( ADDR. tequeridas ou deuctadas
Parágrafo Primeiro - Rescludindo o (ontrato por ytialquel destes niotiros. O \(K'ADDR letà dileito apenas ao
pagamento dos sert igos elell\amente prestados e aceitos
Parágrafo ¾egtindo - I tcara o presente ( ontralo leumdido, de pleno dirello. Independentemente de Miso ou
interpeld 30 ludiual ou extrajudiaal e sem prejul/o das sangues cabitels nos casos enumelados nos atis Ne NU da i el
n°

8 666 93 alterada pela l ei ne 8 881 0)

ClÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAN ALTERACÕEN

Este instrumento poderá ser alterado em decorrência 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.
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CLÄUSULA DÉCIMASEGUNDA - DO FORO

Pica eleito o Foro da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para solução de questões relativasa este Contrato;

com expressa renúnciadas partes a qualquer outro, por mais especial que seja-

i poi est.nem de pleno a ordo. assmant este murumemo em 04 (quatun i M, de igual tent e forma

I auro de Freitas, 19 de março de 2020.

Mt NIfil O DE LAURO DE FRI ITAS/BA I OCATÁRIO
Nra. Moema Isa I Passos Gramacho Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE DENE%VOLVI% NÍ§¾(Ì( IA1 EO DADANIA
iluidaci dos lie s Santana At drad Secretäria

MßeS PAT MOÑi A - LOCADOR

TESTEMUNHAS:

CPFä" aoh4 $ot o sop


