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Lauro de Freit
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONTRATO DE LOTAÇÃO DE IMÓVEL

Pelo presente instrumento, as part» abaixo designadas celebram o presente Contraio, mediante as «cmídio
declarações e cláusulas. ••

CONTRATO N°: 017/2019/SMS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação N*00V201*5MS, «t 24, Inciso X, Ui 8.666*3
DOTAÇÃO; 30.0301.10.l25.00l2.235Z3J.W36.00Fonte6102000

^A™%>: Ml(,N,cCÍPI° £ ^V*° DE raWTAS, pessoa jurídica de direito publico, «** se* «foro na
Praça João I-hiago dos Santos s/n*. Centro, Lauro de FrcitasBA, inscrito no CNPJ-MF n°. 13 927 819W0I-40 neste
atorepresentado porsua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Crtaixcno.

^ Iffffff^ A0^£J* £££ *°SA NETO' ***"• ««^ •«•«**» "«*** *"*» «o GPF:1 n* £ V ?,G: 0,472?6f-70 ^^ **••* cdomiciliado na Rua Mamede Paes Mendonça, Quadra 26
Lote 08. Praia de Flamengo, Salvador-Ba. firmam opresente contrato de locação, em obediência a Lei 8666*3 e
dona» normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas econdições, as quais aceitam, ratificam eoutorgam:
CLÁÜWU PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO l.ff.^
«s^rn^"" RMdarara*do ^""-* ímb° * *w «**»• *—»^

ul^^ f CffS? ;'K> °RfFTO: ° °t»e,° "** COn,rato *"k>c»c*> * *•**« *"»*> - R» MariaEí? Jc ^MÍfen,r0' U,UP0 dC n*'***'«- P« funcionamento da CwM de Regado do SUS,*"*«• s,í,dc- P°*«*>. entretanto, oLOCATÁRIO dar-lhe outra destinaçio de serviço poblka
ÇLÃIflVLA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES DO I.OTAIOTB
Consomem obrigações do LOCADOR:

1^11°'Tf? !Ü LOC^TÁRI°' üvre * l""1^ ônus. ou ação. em to» condições de aseioehabrtabilidadesem qualquer defeito ecom iodos os acessórios era eslado de mo; ^^'

£ n-nSo praticar, nem aulorâar que se pratique qualquer ato que perturbe ouso pacificodo imóvel pelo LOCATÁRIO;

pLüZSK1" **• °" ***» * Ün6«l loado- «<-* » evidenciados ao cur» d. Locaçlo. derte m

IãtÍ?a^« ^? í 2 f benfc,,orms ^ * ™«Poram ao hnóvei e, por conseguinte, deverão ser retiradas ocloLOCATÁRIO ao final da locação, os aparelhos clÈtricos. inclusive condicic^adoresde ar canto áM+ST
ou outros que nâo afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utilização do im<Wl

Otimâ* QVARTA- DASOPRICACÓES IK> l nrATA»»n

Constiiucm obrigações do LOCATÁRIO:

-uiili/ar oimóvel para odesenvolvimento de suas atividades específicas ewrrelaias. Mm* mm fei

moveis
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n - arcar com as despesas normais de locação como consumo de água, luz c telefone, cabendo-lhe efetuar diretamente
estes pagamentos nas devidas épocas;

llf -efetuar no imóvel locado, se for de sua conveniência- as obras necessárias ao seu uso. desde que nüo danifiquem a
estrutura e a segurança do imóvel, e sejam previamente autorizadas pelo LOCADOR;

IV - permitir ao LOCADOR. examinar ou vistoriar o imóvel locado, quando julgar conveniente;

V-nâo ceder em locação, dai em comodato o imóvel, sublocá-lo no todo ou cm pane. salvo conxntimento por escrito
do LOCADOR;

VI -cuidar da prevenção epmtura do imóvel, providenciando oconserto de eventuais avarias que der causa;

VII -devolver o imóvel no estado cm que recebeu, em plenas condições de funcionamento, ressalvadas as detawraçfles
naturais ao usoregular; ^^

am VIII -zelar pelo combate apragas que possam atingir oimóvel, notadamente ocupim.

IX-irequerer prévia autorizaçiü ao LOCADOR para realização de benfeitorias úteis enecessárias no imóvel, devendo o
LOCATÁRIO ser indenizado petosgastosefetuados, na forma da lei.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATl AL EPRORROGAÇÃO
Opresente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar
ser prorrogado por convenção daspartes, consubsianciada em Termo Aditivo.

najtna)

Parágrafo Único -OContrato poderá ser prorrogado nos termos do art57. II da Lei 8,606/93

•ATA - PQ PPF-Çp
Ovalor mensal da presente locação cde RS 23.592,48 (viste etrís mil. quinhentos enoventa tdois reais equarenta
eoito centavos* sendo ovalor anual de RS 283.109,76 (duzentos coitenta e três «II. cento e nove reati e setenta t
se» centavos).

Paratrafo Úaico - Opagamento deverá ser efetuado mensalmente ao LOCADOR, através de Ordem Bancaria,
psujável em ate 10 (dez) dms úteis do mês .subsequente ao período mensal da locação, valendo este crédito como
quitação efetiva do pagamento efetuado.

CÚVSVLA S^TIMA-DO REAJUSTAMf^n
s«bres fixados na Cláusula Sexta, do presente instrumento contratual, serão reajustados anualmente com base no

(bTco1n^rme<í' "^"* ***** °^çâo <* critério superveniente estabelecidos por órgãos) governamental
.A OITAVA - DA ALQÇACAO DOS RECURSOS

As despesas decorrente* do presente Contraio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 2356,36.00.14

CLÁUSULA NONA - DA ALOCAÇÃO DOS RFÇ^OS
Afiscahraçâo e acompanhamento da execução do Contrato ficarão a cargo da Secretaria de Saúde, sem excluir ou
8reSSatl^8^AD°R " fOTmi *• ******* «"*-- ** ,V' *•*- **SS
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CÚPULA Hç\m -DO INADIMPLEMENTO Fr>A fff sCISÃQÇO^T»ati;a.
Opresente contrato será resc»uimdo de pleno direito! mdeocndeme de nrt.ficaçSo se:

a)OLOCATÁRIO infringirobrigação legal ou deseumprir qualquer das Cláusulas do presente Contrato;
b)o imóvel locado for desapropriado;

cMãlênci», liquidação judicial oo exmjudicial, concordas ou inwlv^ia do LOCADOR, requeridas ou decretadas;

^r:«^^er^^r':a^alquCT ^ ***e "**«» -***~*
«•Xtu^^^ * «viso •
n». 8.666TO, alterada pela Lehr'. 8.883.™ ^^ "^enu"«rados ™» anx 78 e80 da Lei

CUWVLA DÉCIMA PHINf t;iR.A - DAS Al .TKRACrtrs

CLÁUSULA DÉCIMA SECI^Da - DQ FORO

«ninicntoentt^^

Laurode Freitas, 09deabril de 2019

MUNI

TESTEMUNHAS:

Nome L^rvHAasiMturaeCPFiV-l/ííO-ílf-S ^oS i^

Ü*'-<

FREITAS/BA - LOCATAWÕ
bel Passos Cramacào - PrW

^^;̂ ã&i
ETÁRIA MLNJCIPAL DESA0DE

Erasmo Alves dé Moura/-SecÁtário

M MKLO RtíSA NETO - LOCADOR


