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CONTMTQ DE LOf ACO DE IMUVEL

Pelo presente ins%mento, f1-: celebradoCcntrato, mediantc as seguintes clusulas e declaraes.

CONTRATO-NO: 098/2017

LICITACO: Dispensa de Lieitao N*064/2017. art 24. lnciso X. Ixi 8.666193.

LocA-rmo: MUMCIIO DE LAURO DE FREITAS, pessoajurfdica de direito pblico, com sede e
foro na Praa Joo Thiago dos Santos s/no, Centro, Lauro de FreitaseA, inscrito no CNPJ/MF no.

13.927.219/0001-40,ncstc ato represcntado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

LOCADORA: HELENA MARIA CORREIA SANTOS, CPF: 194.549.705-00, residcnte na Rua
Amalilio Thiago dos Santos, no 36, Casa B, Lauro de Freita/BA, firmam o presente contato de
locao, em obcdincia Ixi 8.666/93

cluustu PRIMEIRA-DA FUNDAMENTAGO LEGAL
O presente Contmto celebrado fundamentado no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo com o
Prcesso Administrativo n*. 10496/2017.

*

CLUSULA SEGUNDA-DO OBRTO
O objeto dcsta locao tem por Gnalidade a Iocao do imvel situado na Rua So Jos Sobrinho, n 207,
Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, ara funcionamento do Centro de Confec o e
Recuperao de Mobilirio das Escolas Municipais. podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra
destinao de servio pflblico.

ctAustu TERCEIRA -pAs oBmcAcEs oo LocAoolt

Constituem obrigacs do LOCADOR:
I - entregar o imvel ao LOCATXRIO, Iivre de qualquer nus, ou ao, em boas condies de asseio e
habitabilidade,sem qualquer defeito e com todos os acessrios em estado de uso;
11- no graticar,nem autorizar qtle se pratique qualqucr ato que perturbe o uso pacifico do im6vel pelo
LOCATARIO;
I11- garantir o LOCATXRIO contra atos de terceiros que se arroguem propridlrios do imvel Iocado ou
titularesrespectivos dos direitos de uso, usufruto ou habitao;
TV - responder pelos vicios ou defeitos de imvel Iocado, ainda que evidenciados no curso da Locao,
desdeque preexistentes a esta;
V - indenizmras bcnfeitorias realimdas pelo Locatrio, previamente autoriMdas pelo LOCADOR, que no
puderem ser levantadas por este sob pena de reteno no caso de benfeitorias tteis e necessrias e
compensao em todos os casos;
VI - pagar as taxas e impostos incidentes sobre o imvel;

VII - no se incluem qntreas benfeitorias que se incorporam ao imvel, e, por conseguinte, devero ser -

retiradaspelo LOCATARIO ao Gnal da locao, os apartlhos eltricos, inclusive condicionadores de ar,
cortinasdivis6rias, moveis ou ouos que no afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utilizao
do imvel.
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CLUSULA OUARTA-DAS OBRIGACOES DOLOCATARIO

@

Constituem obrigaes do LOCATARIO:
I - utilizar o imvcl para o desenvolvimento de suas atividades espccifcas e correlatas, sempre com fiel
observncia s posturas determinadas pelas autoridades competentes;
II - arcar com as despesas normais de Iocao como consumo de gua, luz, telefone e condominio, cabendo-
Ihe efetuar diretamente estes pagsmentos nas devidas pocas;
11I - efetuar no imvel locado, sc for de sua convenincia, as obras necessrias ao seu uso, desde que no
danifkuema eskutura e a segurana do imvel, e scjam previamente autorizadas pelo LOCADOR;
IV - permitir ao LOCADOKexaminar ou vistoriar o imvel locado, quandojulgar conveniente;
V - no ceder em locao, dar em comodato o imvel, subloc-lo no todo ou em parte, salvo consentimento
por escrito do LOCADOR;
VI - cuidar da preveno e pintura do imvel, providenciando o conserto de eventuais avarias que der causa;
VI1 - devolver o imvel no esudo em que recebeu, em plenas condies de ftmcionamcnto, ressalvadas as
deterioraes naturais ao uso regular;
VIIl - zelar pelo combate a pragas que possam atingir o imvel, notadamente o cupim.

cLusru OUINTA-DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRolutoflAco

O presente instrumento de contrato ter vigncia pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a pardr da data
deassinatura deste termo, podendo ser prorrogado por convcno das partes, consubstanciadas em Termo
Aditivo.
Pargrafo Vnieo- O Contrato poder ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/93.

cluuslyt,A sExTA-oo PlzEco
O valor da presente locao de R$ 4.663,80 (quatro miI seiscentos e sessenta e trs reals e oltenta
centavos)mensais, totalizmndoo montante de R$ 55.965,60 (cinquenta e einco mil novecentos e sessenta e
cincomiI e sessenta centaves).

Pargrafo tnico- O pagamento dever ser efetuado mensalmente ao LOCADOKatravs de Ordem
Bancria, pagvel em at 10 (dez) dias teis do ms subsequente ao periodo mcnsal da locao, valendo este
crdito como quitao efetiva do pagamcnto efctuado.

cLustu sETlm-oo REAJUSTAMENTO

Os valores Gxados na Clusula Sexta, do presente instrumento contratual, sero reajustados anualmente com
base no IGP-M acumulado, exceto na hipdtese de orientao ou critrio supcrvenicnte estabelecidos por
rgots) governamental (is) competentets).

CLUSULA OITAVA-DA ALOCACO DOS RECURSOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correro por conta da seguinte dotao oramentria:

03.1001.2604.33903600.01) 03.1001.260433903600.04.

CLUSIJLA NONA- DA FISCALIZACO

A Gscalizao e acompanhamento da execuo do Contrato tkaro a cargo da Secretaria Municiyal (Ia
Educao, scm excluir ou rcduzir a rcsponsabilidade do LOCADOR na forma das disposies esculpldas na
Seo lV, Capftulo111,da Lei n0. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
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Pargrafo tnieo- O LOCATXRIO, atravs da sua fiscalizao, rejei no todo ou parte os servios
executadosem desacordo com o ptevisto neste Coneato.

CLWS-VLA D/CIMA-DO-INADIMPLEMENTO E DA RESCISO CONTRATUAL

O presente cortrato set rescindlndo de pleno direito, independente de notifcao se:
a) O LOCATARIOinfringir obrigao Iegal op descumprir qualquer das Clsusulas do presente Contrato;
b) o imvel locado for dcsapropriado; '
t) falncia, liquidao judicialou extrajudicial, concordata ou insolvncia do LOCADOR, requeridas ou
decretadas',
Pangrafo Primeiro - Rcscindindo o Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR ter direito
apenasao pagamento dos servios efetivamente prestados e aceitos.
Pargrafo Scgundo - Ficar o presente Conato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso
ou interpelaojudicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sanes cabiveis nos casos enumerados nos arts.
72 e 80 da Lei nO. 8.666/93, altcrada pela Lei n0. 8.283/94.

cl.l7sutzA DACTMA JmIm7mA -DASALTERACIVS

Este instrumento poder ser alterado em decofrncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n@.

8.666/93,alterada pela Lei n@.2.823/94, com as devid% justificativas.

@

CLUSIJLA DCJMA SEGUNDA - DO FRO

Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para soluo de juestes relativas a este Contrato,
comexpressa renncia das partes a qualquer ouko, por mais especial que sela.
E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumentoem 03 (cinco) vias de igual teor e forma.

@

Lauro de Freitas, 11 de setkmbro de z017.
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Sra. Moem s s Gram c - Prefeita

SECRET ARmICVAL DE UCAO
Paulo Gabriel Soledade Nacif - Secretrio
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HELENA WRIA CORRESA SANTOS-LOCADORA
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