I

BLICADO

SS

PREFE1TURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
insJ

.
|\

'X|

ihveira
i

'

/ ***GC’MRrn&

CONTKATO DF LOCACAO DE IMOVEL

Pelo present* instrumento, as partes abaixo designadtis celcbram o present* Contrato, median te as

seguintes declarants e cLiusulns.
CONTRA TO V: 074/20i8
LICIT AC.AO: Dispensa dc Licitucao N'1 U2fr/2t)IH. art 24, Inciso X. Lei B. 666, 93.

LOCATARIO: MLMCIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e
foro na Pra$a Jofio Ibiago dos Santos s/nn, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-000, inscrito no
CNPJ/ME rf, Ll.927.819/0001-40. nestc ate representado por sua Prefeita, Sra. Mocma Isabel PJLSSOS
Oramac ho.

LOCADOR: GRDA CONSTRUCTS E INCORPORATES LTDA, pessof* jurldics de direito privado.
inscrita no CNPJ: 34.287,037/0001-64, com sede na Avenida IJnivcrsitaria, 1034, 1e Andar. CIA. SiniOes
Filho/BA, CFP: 43.7004)00. neste ato representada por seus atos constitutivos e procuraises em anexo,
firmam u presents contrato de locaÿSo, cm obediencia a Lei 8.666/93 e demuis nomias pcrlinentes, median(e
as seguirties clausulas e conduces, as quais itceitam. ratificam e outorgam:
CLAUSULA PK1MEIRA - DA Kl NDAMENI ACAO LEGAL
O presente Contrato d celebrado fundamentado no art. 24. inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo com o
Processn Admiuistrativo nu. 10775/2018.
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CLAUSULA SEGUNDA - DOOBJETO
O objeto desta locaÿo de imovel. situado na Rua Manoel dos Santos Correia, Ed. Emprcsarial Domingos
Ribeiro, n° 233. Quadra D, Lotes 10 e 22. 5° Andar. Salas 501. 502, 503. 504, 505, 506. 507. 508. 509. 510.
51 1. 512. 513, 514. 515. 516. 517. 518 e 519, 6C andar - Salas 601. 602, 603, 604. 605, 606. 607. 608. 609.
610, 61 1. 612. 613, 614, 615, 616. 617, 618, 619. Loteamento Jardim Aeroporto Pitanaueiras, Lauro de
Freitas/BA. para funeionamento da SEDL DA 5ECREI ARIA MUNICIPAL DF. EDUCAQAO/SEMED,
podendo. entretanto. o LOCA'IARIO dar-ihe outra destinavao de serviÿo publico.
CLAUSULA TEKCEIRA - DAS OBKIGACflES DO LOCADOR
Constiluem obrigafues do LOCADOR:
I entregar o im6vd ao L(X.'ATARJO, livre dc qualquer onus, ou a$£o, em boas condiÿdes dc asseio e
habitabilidade. sem qualquer defeito e aim UxJos os accssorios em estado dc uso;
II - nao pralicar, nem autortzar que se pratique qualquer ato que perturbe u uso pacificÿ do imuvel pelo
LOCATARIO;
III garantir o LOCATARIO contra alos de terectros que se arrogtiem proprietartos do imovel focado ou
titulares respectivos dos direitos de uso, usufruto ou habitant):
IV - responder pelos vfeios on defeitos de imovel loeado, aindu que evidcnciados no curso da Locaÿao.
desde que preexistemes a esta;
V - indeoizar as benfeitorias rcalizadas polo Locatario. previamente autorizadas pelo LOCADOR. que nao
puderem ser levantad as por estc sob pena de rctenÿao no caso de benfeitorias uteis e neccssarins e
compensavao em todos os eases;
VI - pagar as taxas e impostos incidentes sobre o imovel;
VII - nao se incluem enlre as benfeitorias que sc incorporam ao imovel, e. por conseguinte, devei
netiradas pelo LOCATARIO ao final da locaÿao, os aparcihos eletricos. inclusive condicionadotati;
cortinas divisorias. moveis ou outros que nao afetam as benfeitorias de base realizadas para mefhoiyrfi,
7
do imovel.
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CLAUSULA Ot ARI A - DAS ORRIGACOUS DO LOCATAKK)
Constituent obrigaÿoes do LOCATARIO:
I - ulilizar o imovel para u desenvolvimenlo de suas am- idudes espeeificas o comelatas, sempre com fid
observancia as postures detemiinadas pelas auloridades compelentes;
II - arcar com as despesas normais de locate oomo consume de itgua, luz, telefbne e condommio. cabendoIhe efetuar direlamente estes pagamentos nas devidas epoeas:
III - efeluar no imovel locado, se for de sua conveniencia. as obras necessarias ao seu uso, desde quo nao
danifiqucm a estrutura c a seguramja do imovel. e sejam previamente autorizadas pdo LOCADOR:
IV - permitir ao LOCADOR, examinar oil vislonar o iindvd locado, quando julgar convenjente;
V - n2o ceder em tocaifao, dar cm comodato o imovel, subloc6-lo no todo ou cm pane, salvo consent imento
per oscrito do LOCADOR;
VI - cuidar da prevenÿao e pinlura do imovel, providenciando a conscrlo de eventuai.s avarias que der causa:
VII - devolver o imovel no estado em que recebeu, em plcnas conduces de funcionamenlo, ressalvadas as
deteriorates natureis ao uso regular.
VLU - zelar polo combate a pragas quo possam atingir o imovel. notadamente o cupim.
CLAUSULA QUEST A - OA VKiF.INClA COWTRATHAL F, PRORROGACAO
O presente inst rumento de contrato tera vigencia pelo prazo de 12 (doze) mexes, enntados a partir da sua
assinalura. podendo ser prorrogado |ior convenÿfio das panes, consubstanciada em I'ernio Aditivo.
I’aragrafo L into - O Contrato poviera ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/43.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO
O valor total da presente locado e de RS5U0.4IHMI0 (quiuhentos mil e qualroccotos reais), sendo o valor
mensai de RS41.700.Ub(quarenta e uni mil e set even(us reai.s).
Parigrufu Unicn - O pagamento devera ser efetmido niensalmente ao LOCADOR. atraves de Ordem
Bancario, pagavel cm ate 10 (dez) dias iiteis do mes subsequent ao periodo mensat da locado, valendo este
credilo como quimÿao el'etiva do pagamento efetuado.
CLAUSULA SETIMA - DO KEA.fUSTAMF.XTO
Os valorcs fixados na Clausula Scxta. do presente instrumento contralual. serao rcajusiados, anualmentc com
base no IGP-M acumulado. exceto na hipdtese de orientaqao ou criterio superveniente estabelecidos por
drgao(sJ governamental (is) competentÿ s).

CLAUSULA OITA V A - DA ALOCACAO DOS RECURSOS
As despesas decorrontes do preseme Contrato comerao por conta da seguinte dotatSo onjamenliria:
02.1(MI0.2028.339039(MLft4; 92.I000.2028A39039UO.IH
CLAUSULA .NONA- IJA MSCAUZACAO
A fiscalizavao e acompanhamento da execuÿSo do Contrato fiearSo a cargo da Secretaria Municipal de
Lducaeao - SLMFF) xem excluir on reduzir a responsabilidade do LOCADOR na forma das dispost£?es
esculpidas na Seiÿao IV. Capituki III. da Lei n". 8,666/93. altcrada pela Lei 8.883/94.
Paragrafu Unico - O LOCATARIO. atraves da sua IlscalizaeSo. rejeitara no todo ou parte os serviqos
executados em desacordo com o previsto nestc Contrato

CLAUSULA DECIMA - !>Q INADIMPLEMFM O E DA RLSC1SAO CONTRATUAL
O presentc contrato sera rescindindo de pleno direito. independente de notifTcaqdo se:
a) O LOCATARIO infringir obrigaÿao legal ou descumprir qualquer das Clausuias do presents Contrato:
b) o imovel locado for desapropriado:

falencia, liquidavao judicial ou extrajudicial, concordats
decreladas;

c)

oil insolvency

do LOCADOR. requgtj

m
r:

mm

PRFFF.ITURA MUNICIPAL DE

U\URO DE FREITAS
- Rescindindo o Contralo por quaiquer destes motives. o LOCADOR tera direito
apenas ao pagamento dos services efetivamente prestados e aceitos.
Paragrafn Segundo - Ficara o present e Cuntrato rescindido. dc plena direito, indcpendentemente de aviso
ou interpelaÿo judicial ou extrajudicial, c sem prejuizo das sanÿdes cabfveis nos casos enumerados nos arts.
78 e 80 da Lei n'\ 8.666/93, alterada pela Let nk\ 8-883/94.

Parigrafo Primeiro

CLAUSULA DfcCIMA PRIMEIRA - DAS Al.TERACOES
F.ste instrumento pndera ser alterado em deeorrencia de quaisquer dos faios estipulados no art. 65T da Lei n°
8.666/93. aherada pela l.ei n°. 8.883/94. com as devidas justdlcativas.
CLAUSULA DEC IMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas. Estadn da Bahia, para soluqilo de questoes relativas a este Contralo.
com cxpressa renuncia das partes a quaiquer oulro, por mais especial que seja.
E por estarem de pleno acordo. assinam estc instrumento em 04 tquairot vias de iguai leor e forma.

Lauro de Freitas, 29 de Junliu dc 2(118.
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MlMCiPIOUH l/.UTtO nt KKEITÿS/RA-LOCATARIO
Sra. Moema Isabel Passes Grnmacho - Prefeita
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S'Lÿ'RF.T.ARIA MU.yriRÿLDE EDUCACAO
liibriel SoledadeijNaeif- Sfecretario dc Fdiiciivao

GRDA CONSTRTfiTTTHÿ INCORPUR ACÿES LTD A - LOC ADOR

TESTEMUNTFAS:
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