
UBLICADO
-auro de Freitas^?/

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONTRATO DF LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Pelo presente instrumento, fica celebrado Contrato, mediante as seguintes cláusulas cdeclarações.
CONTRATO N°: 025/2019/SMS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação N" 002/2019/SMS. art. 24. Inciso X, Lei 8.666/93.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público, com sede e
Xlol? g° " Sa,UüS S/n°' Centr0' Lauro dc Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF rf\13.927.819/0001-40, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

LOCADOR: KLEUDER ALVES GARCIA LEÃO, inscrito no CPF: 653.265.636-49. com sede na
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3244. Sala 1311, Parque Bela Vista, Salvador/BA, CEP- 40 280-000
neste ato representada pelos seus atos constitutivos e procurações em anexo, que abaixo subscreve.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Opresente Contrato é celebrado fundamentado no art. 24. inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo com o
Processo Administrativo n°. 23901/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Lilia Dias da Silva. n° 339
r^TfT ?,Tar d° R'° KPonãü- lauro de Freilas/BA. «"de funcionará a UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - VILA NOVA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR
Constituem obrigações do LOCADOR:

h\2S3Zf ÍmÓVel ? LOCATÁR,°- livre de <^Mer ônus, ou ação, em boas condições de asseio e
habitabilidadc, sem qualquer defeito e com todos osacessórios em estado de uso:

La-ATARK)^ "em aU,0rÍZar qU° ^ Pra,'qUe qUalqUCT a,° qUC peitU,be ° US° paáflC0 dü imóvcl **l°
III - garantir oLOCATÁRIO contra atos dc terceiros que se arroguem proprietários do imóvel locado ou
titulares respectivos dos direitos de uso, usufruto ou habitação:
IV - responder pelos vícios ou defeitos dc imóvel locado, evidenciados nos 3primeiros meses da Locação
desde que preexistentes a esta;

IL^SZ^ÍSS^ ÚÍCÍS *nfeSSárÍaS rCaHzadaS pdo Loca,ario- PWViamente e formalmenteautorizadas pelo LOCADOR, que nao puderem ser levantadas por este;
VI - pagar IPTU, condomínio cas taxas c impostos incidentes sobre oimóvel;
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 elétricos, inclusive
condicionado™ de ar, cortinas divisórias, móveis ou outros que não afetam as benfeitorias dc base
realizadas para melhor utilização do imóvel.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO
Constituem obrigações do LOCATÁRIO:
I- utilizar o imóvcl para odesenvolvimento de suas atividades específicas ecorrelatas, sempre com fiel 1/
observância àsposturas determinadas pelas autoridades competentes;
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II - arcar com as despesas normais de locação como consumo de água, luz, e telefone, cabendo-lhe efclu;
diretamente estespagamentos nasdevidas épocas;
III - efetuar no imóvel locado, se for de sua conveniência, as benfeitorias úteis e necessárias ao seu uso
w!Í*5!d da"'fiMuem a estrutura c a segurança do imóvel, e sejam previamente autorizadas pelo
LUCAUOK, em consonância com o inciso Vda CLÁUSULA TERCEIRA, deste contrato;
IV -permitir ao LOCADOR. examinar ou vistoriar oimóvel locado, quando julgar conveniente-
V-não ceder em locação, dar em comodato o imóvcl, sublocá-lo no todo ou em parte, salvo consentimento
por escrito do LOCADOR:

VI -cuidar da prevenção cpintura do imóvel, providenciando oconserto de eventuais avarias que der causa-
VII - devolver o imóvel no estado cm que recebeu, em plenas condições dc funcionamento, ressalvadas as
deteriorações naturais ao uso regular;
VIII -zelar pelo combate apragas que possam atingir oimóvel, notadamente ocupim.

uiir

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL F. PRORROGAÇÃO
Opresente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados apartir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por convenção das partes, consubstanciadas em Termo Aditivo
Parágrafo Único -OContrato poderá ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DQPREÇO
Ovalor da presente locação éde RS6.706,80(seis mil seteeentos eseis reais eoitenta centavos) mensais
totalizando o montante de R$80.481,60 (oitenta mil quatrocentos e oitenta e um reais c sessenta
centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO
Os valores fixados na Cláusula Sexta, do presente instrumento contratual, serão reajustados anualmente com
base no IGP-M acumulado, exceto na hipótese de orientação ou critério superveniente estabelecidos por
orgâo(s) governamental (is) compelente(s).

CLÁUSULA OITAVA - DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária;
30.030L10.30L0012.2374.3.3.9036.00 Fonte0114000.

CLÁUSULA NONA- DA FISCALIZAÇÃO
Afiscalização e acompanhamento da execução do Contrato ficarão a cargo da servidora Eliene Santos
Oliveira, matricula 70222-6, Gestora de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, sem excluir ou
reduzir aresponsabilidade do LOCADOR na forma das disposições esculpidas na Seção IV. Capítulo III. da
Lei n". 8.666/93, allcrada pela Lei 8.883/94.
Parágrafo Único - OLOCATÁRIO, através da sua fiscalização, rejeitará no todo ou parte os serviços
executados em desacordo com o previsto neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO 1NADIMPLEMENTO EDA RESCISÃO CONTRATUAL
Opresente contrato será rescindindo de pleno direito, independente de notificação se-
a) OLOCATÁRIO infringir obrigação legal ou deseumprir qualquer das Cláusulas do presente Contrato-
b) o imóvel locado for desapropriado;
c) falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvência do LOCADOR. requeridas ou
decretadas.

Parágrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR terá direito
apenasao pagamento dos serviços efetivamente prestados c aceitos.
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Procurador po Município
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Parágrafo Segundo - Ficará o presente Contrato rescindido, dc pleno direito, independentemente de aviso
ou interpelação judicial ou extrajudicial, c sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts
78 e 80 da Lei n°. 8.666/93, alterada pela Lei n°. 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Este instrumento poderá ser alterado em decorrência dc quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n°.
8.666/93, alterada pela Lei n°. 8.883/94, com asdevidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito oForo da cidade de Lauro de Freitas, Fstado da Bahia, para solução de questões relativas aeste
Contrato, com expressa renúncia das partes aqualquer outro, por mais especial que seja.

Epor estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Lauro de Freitas, 19 de Fevereiro de 2019.

TESTEMUNHAS:

Nome Legível, Assinatura e CÍJF n° 5U<?6>>1*ífe'2í

2. v/Kc 7„y«. A*> ,S>„/,Q
Nome Legível, Assinatura e CPF n9HHoW3£& 1Z

ma

MUNICÍPIO DE LAURO
Sra. Moema

FREITAS/BA/- L*>CATÁRIO
Passos Gramatifio - Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Erasmo Alves de Moura/- Secretário

KLEUDER ALVES GARCIA LE^O - LOCADOR

:PjFn°5Ufc6*>1xtó

Procurador áu Município
Lauro dezenas-BA


