ÿtSLICJADG

Laura de Freita

\g||g

PREFEITURA MUNICIPAL DE

„<£

LAURO DE FREITAS

/HEFE TUfUllJl HIGim&f WS&REITJ
\\_Andr6
Marter PrimtrCoordenador Execulllvo

CONTRATO DE LOCACAO DE IM6VEL
Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato,
mediante as seguintes declaragoes e clausulas.

CONTRATO N°:

.dJS

/2017

LICITACAO: Dispensa de Licitagao N° 065/2017, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.
LOCATARIO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede
e foro na Praga Jo§o Thiago dos Santos s/n°, Centra, Laura de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF
n°. 13.927.819/0001-40, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Moema Isabel Passos
Gramacho.
LOCADOR: SEMINARIO CENTRAL DA BAHIA, inscrita no CNPJ n° 14.553.861/0001-01, com
sede na Avenida Cardeal da Silva, s/n, T6rreo, Federagao, Salvador/BA, denominado
CONTRATADA, firmam o presente contrato de locagao, em obediencia a Lei 8.666/93 e demais
normas pertinentes, mediante as seguintes cl&usulas e condigoes, as quais aceitam, ratificam e
outorgam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
O presente Contrato 6 celebrado com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo
com o Processo Administrativo n°. 13414/2017 e regido pelas normas pertinentes de direito
administrativo e privado.

-

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO
O objeto deste contrato 6 a locagao do imdvel situado Praga Joao Thiago dos Santos, Centra,
Laura de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar do
Municipio, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destinagao de servigo publico.

-

CLAUSULA TERCEIRA DAS OBRIGACOES DO LOCADOR:
Constituem obrigagoes do LOCADOR:

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO LOCADOR

Constituem obrigagoes do LOCADOR:
I - Garantir durante o tempo de locagao, o uso pacifico do imovel alugado;
II - Manter durante a locagao a forma e o destino do imovel;
III Responder pelos vicios ou defeitos anteriores a locagao;
IV - Exibir quando solicitado os comprovantes relativos as parcelas que estejam sendo exigidas;
V Receber o pagamento do aluguel nas condigoes pactuadas;
VI - Apresentar quitagao ou recibo de pagamento com discriminagao de importancia pagas ei
Locataria, para efeitos do acompanhamento da regularidade juridica e fiscal;
VII - Fornecer declaragao atestando que nao pesa sobre o imovel qualquer impedimento de
ordem juridica capaz de colocar em risco a locagao, ou caso exista algum impedimento, prestar os
esclarecimentos cabiveis, inclusive com a juntada da documentagao pertinente , para fins de
avaliagao por parte da Locataria;
VIII - Informar a Locataria quaisquer alteragoes na titularidade do im6vel, inclusive com a
apresentagao da documentagao correspondente;

-
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IX Entregar o im6vel em perfeitas condigoes de uso, livre de quaisquer onus que possam
impedir a execugao do contrato, bem como recebe-lo ao final da locagao, ap6s vistoria realizada
por urn representante de cada parte..
CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIGACOES DO LOCATARIO
Constituem obrigagoes do LOCATARIO:
I - Servir do imbvel locado para uso convencionado ou presumido, compativel com a natureza
deste e com os fins a que se destina;
II - Pagar o aluguel nas condigoes pactuadas;
III - Solicitar e manter em arquivo os comprovantes de pagamentos dos alugubis e demais
despesas realizadas;
IV - Entregar o imbvel ao fim da locagao no Estado em que o recebeu conforme Termo de
Vistoria, salvo as deterioragoes decorrentes do seu uso normal, ou mediante indenizagao ao (a)
Locador (a) pelos juizos causados;
V - Cumprir os regulamentos quando se tratar da habitagao coletiva;
VI - Receber o imovel, bem como entregb-lo, apbs vistoria realizada por urn representante de
cada parte;
VII - Levar imediatamente ao conhecimento do (a) Locador (a) o surgimento de qualquer dano ou
defeito cuja reparagao a este incumba, bem como as eventuais turbagoes de terceiros;
VIII - Realizar a imediata reparagao dos danos verificados no imbvel, ou nas suas instalagoes,
provocadas por si;
IX - Consentir a realizagao de reparos urgentes, a cargo do (a) Locador (a), sendo assegurado a
Locatbria o direito ao abatimento proporcional do aluguel caso os reparos durem mais de dez dias,
nos termos do art. 26 da lei n° 8.245/91;
X Nao modificar a forma interna ou externa do imbvel sem o consentimento prbvio e por escrito
do (a) Locador (a).

-

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRORROGACAO

O presente instrumento de contrato terb vigencia pelo prazo de 12 (doze) meses, a serem
contados do ato da assinatura, podendo ser prorrogado por convengao das partes,
consubstanciada em Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO

O valor total da presente locagao e de R$71,974,08 (setenta e um mil novecentos e setenta e
quatro reais e oito centavos), sendo o valor mensal de R$5.997,84 (cinco mil novecentos e
noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).
Paragrafo Unico - O pagamento deverb ser efetuado no ultimo dia de cada mes. Os pagamentos
serao efetuados pelo Locatbrio atb o 15° (dbcimo quinto) dia util, a contar da data de recebimento
da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, mediante Ordem Bancbria, em conta designada pela Locadora.

CLAUSULA SETIMA- DO REAJUSTAMENTO
Os valores fixados na Clbusula Sexta, do presente instrumento contratual, serao reajustados
anualmente com base no IGP-M acumulado, exceto na hipbtese de orientagao ou critbrio
superveniente estabelecidos por brgao(s) governamental (is) competente(s).

CLAUSULA OITAVA - DA ALOCACAO DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da seguinte dotagao
orgamentaria: 02.1217.2494.33903900.00.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
A fiscalizagao e acompanhamento da execugao do Contrato ficarao a cargo da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, sem excluir ou reduzir a responsabilidade
da LOCADORA na forma das disposigoes esculpidas na Segao IV, Capitulo III, da LeLn0.
8.666/93.
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Paragrafo Unico - O LOCATARIO, atraves da sua fiscalizagao, rejeitara no todo ou parte os
servigos executados em desacordo com o previsto neste Contrato.

(Clausula decima - do inadimplemento e da rescisao contratual
O presente contrato sera rescindindo de pleno direito, independente de notificagao se:
a) O LOCATARIO infringir obrigagao legal ou descumprir qualquer das Clausulas do presente

Contrato;
b) o imovel locado for desapropriado;
c) falencia, liquidagao judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvencia da LOCADORA,
requeridas ou decretadas;
Paragrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos, a LOCADORA tera
direito apenas ao pagamento dos servigos efetivamente prestados e aceitos.
Paragrafo Segundo - Ficara o presente Contrato rescindido, de pleno direito, independentemente
de aviso ou interpelagao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sangoes cabiveis nos casos
enumerados nos arts. 78 e 80 da Lei n°. 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS ALTERACOES
Este instrumento podera ser alterado em decorrencia de quaisquer dos fatos estipulados no art.
65, da Lei n°. 8.666/93, com as devidas justificativas.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito da cidade de Laura de Freitas, Estado da Bahia, para solugao de questoes relativas 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 05 (cinco) vias de igual teor e
forma.
Lauro de Freitas, <2,3. de

°

MunicipiOj/de Lauro de

Sra. Moema Isabel Pas

de 2017.

- LOCATARIO

ramacho- Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVll«ENTe SOCIAL E CIDADANIA
Sra. Huldaci dos Reis Santana Andrade - Secretario

SEMIN

AL DA BAHIA - LOCADORA

TESTEMUN
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