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CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL

Pelo presente instrument*), as partes abaixo designadas celebrant o presente Contrato, mediante as seguintes
declaragoes e clausulas.

CONTRATO n“. 027/2018

L1CITACAO: Disaensade Licitacao n° 010/2018. art. 24. Inciso X. Lei 8.666/93.

IDCATARIO: MUNICIPIO DE LAURO DE FR0TAS, pessoa juridica de direito publico, com scde e loro na
Praga Joao Thiago dos Santos s/n“, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n“. 13.927.819/0001-40, neste
ato representadopela suaPrefeita Sra. Moeina Isabel Passos Gramacho.

LOCADORA: JOSE VITERBO SA, brasileiro, casado, inscrito no RG 0103373187 e CPF: 136.135.535-20 e
ANT6NIA DIAS SA, brasileira, casada, inscrita no RG 0127389130 e CPF: 176.290.045-91, residentes e

domiciliados na Avenida Santa Leopoldina, s/n, Edifico Nova Almeida, apartainento 202, 7° ctapa, Coqueiral dc
Itaparica, Vila Velha/ES, ftrmam o presente contrato de locagao, era obediencia a Lei 8.666/93 e demais normas
pertinentes, mediante as seguintes clausulas e condigoes,as quais aceitam, ratiflcam c outorgarrt

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
O presente Contrato e celebrado fiindamentado no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo com o Processo
Administrative n°. 00438/2018.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto desta locagao tem por fmalidade a locagao do imovel situado na 2* Travessa da Rua do Retiro. n°. 07,

Portao - Iÿauro de Freitas/BA - Lauro de Freitas/BA. para atender a necessidade de funcionamento da Sede do
Centro de Referenda de Assisteneia Social - CRAS c Cadastro Unico, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe
outra destinaQao de serviÿo publico .

CLAUSULA TERCE1RA - DAS OBRIGACOES DO LOCADOR

Constituem obrigapoes do LOCADOR:

I - entregar o imovel ao LOCATARIO, livre de qualquer onus, ou aÿ-ao, etn boas condigoes de asseio e habitabilidade,

sem qualquer defeito e com todos os acessorios era estado de uso;

II - nao praticar, nem autorizar que se pratique qualquer ato queperturbe o usopacilico do imovel pelo LOCATARIO;

III - garantir o LOCATARIO contra atos de tercciros que se arroguem proprictarios do imovel locado ou titulares

respectivos dos direitos deuso,usufrutoouhabitagao;

IV - responder pelos vtcios ou defeitos de imovel locado, ainda que evidenciados no curso da Locagao, desde que
preexistentes a esta;

V - indenizar as benteitorias realizadas pelo Locatario, previamente autorizadas pelo LOCADOR. que nao puderem ser

levantadas por estesobpenade retengao nocasode benteitorias uteis e necessarias e compensagaoem todos os casos;

VI - pagaras taxas e impostos incidentes sobreo imovel;

VII - nao se incluem entre as benfeitonas que se incorporam ao imovel, e, por conseguinte, deverao ser retiradas pelo

LOCATARIO ao final da locagao, os aparelhos eletricos, inclusive condicionadores dc ar, cortinas divisorias, moveis
ou outros que nao afetam as benteitorias de base realizadas para mclhor utilizagao do imovel.

CLAUSULA OUARTA - DAS OBRIGACOES DO LOCATARIO
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Constituem obrigafoes do LOCATARIO:

I - utilizar o imovel para o desenvolvimento de suas atividades especificas c correlatas, sempre com fielobservancia as

postures determinadas pelas autoridades competentes;

II - arcar com as despesas normais de locaÿao COITIO consumo de agua, hiz, telefone e condominio, cabendo-Ihe efetuar
diretamente estes pagamentos nas devidas epocas;

III - efetuar no imovel locado, se for de sua convenience, as obras neccssarias ao seu uso, dcsde que nao danifiquema
estruturae a seguran?ado imovel, e sejam previamente autorizadas pelo LOCADOR;

TV - permitir ao LOCADOR, examinar ou vistoriar o imovel locado, quandojulgar convenientc;

V - nao ceder era locaÿao, dar em comodato o imovel, subloca-lo no todo ou em parte, salvo consentimento porescrito

do LOCADOR;

VI - cuidar da prevenpao e pintura do imovel, providenciando o conserto de evcntuais avarias que der causa;

VII - devolver o imovel no estado emque recebeu, emplenas condiv’des de fiincionamcnto, ressalvadas as deteriorafoes
naturais ao uso regular;

VIII - zelar pelo combate a pragas quepossamatingir o imovel, notadamcnte o cupim

CLAUSULA OLIVIA -DA VIGfeNCIA CONTRATUAL E PRORROGACAO

O presente instnimento de contrato tera vigencia pelo prazo de 12 (doze) meses, a contarda data de sua assinatura,

podendo serprorrogado por convengao das partes,consubstanciada em Termo Aditivo.

Paragrafo Unico - O Contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA -DO PRECO

O valor total da presente locaqao e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo o valor mensal da locaqao de sera de R$

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Paragrafo Unico - O pagamento devera ser efetuado mensalmente ao LOCADOR, atraves de Ordem Bancaria,

pagavel em ate 10 (dez) dias uteis do mes subseqiiente ao periodo mensal da locapao, valendo este credito como

quitafao efetiva do pagamento efetuado.

CLAUSULA SURMA - DO REAJUSTAMENTO
Os valores fixados na Clausula Sexta, do presente instrumento contratual. serao reajustados anualmente com base no

1GP-M acumulado, exceto na hipotese de orientafao ou criterio superveniente estabelecidos pororgao(s)govemamental

(LS) competente(s).

CLAUSULA OITAVA - DA ALOCACAO DOS RECURSOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por eonta da seguitite dotaqao orfamentaria:
1201.2012.33903600.29

CLAUSULA NONA -DA ALOCACAO DOS RECURSOS
A fiscalizafao e acompanhamento da execugao do Contrato ficarao a cargo da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania, sem excluir ou reduzir a responsabilidade do LOCADOR na forma das

disposi?oes esculpidas na Seqao IV, da Lei n°. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
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Pardgrafo Unico -O LOCATARIO, atraves da sua fiscalizaÿSo, rejeitara no todo ou parte os serviÿos executados em
desacordo com o previsto neste Contrato.

CLAUSULA PECIMA-DO 1NAD1MPLEMENTO E PA RESC1SAO CONTRATUAL
O presente contrato sera rescindindo de pleno direito, independente de notificaÿSo se:

a) O LOCATARIO infringir obrigaÿao legal ou descumprir qualquer das Cldusulas do presente Contrato;

b) o imovel locado for desapropriado;

c) falencia, liquidagao judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvencia do LOCADOR, requeridas ou decretadas;

Pardgrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato, por qualquer destes motivos, o LOCADOR, tera direito apenas, ao
pagamento, dos servigos efetivamente prestados e aceitos.

Pardgrafo Segundo - Ficara o presente Contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelagao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sanies cabiveis nos casos enumeras nos arts. 78 e 80 da Lei
n°. 8.666/93, alterada pela Lei n°. 8.883/94.

CLAUSULA PECIMA PR1ME1RA -DAS ALTERACOES

Este instrumento podera 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 PECIMA SEGUNDA- DO FORO

Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para solugao de questdes reiativas 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 06 (seis) vias de igual teor e forma.

Lauro de Freitas, 01 de margo de 2018.

JL1J 0

[UN1CIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA
Moema Isabel Pasÿos (ijramacho - Prefeita

LOCATARIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVlMENTOÿOCtAL E CIDADANIA
Huldaci dos Reis Santana Andrade -Secretdria
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LOCADOR

Josd Viterbo Sd

/jCjO'l * C / n
LOCADOR

ANTONIA DIAS SA

TESTEMUNHAS:
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