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. LAURODE FREITAS

CONTRATO DE LOCACAO DEIMUVEL

Pclo presente instrumento, ticacelebrado Contrato, mediante as seguintes clusulas e declarazs.

CONTRATO N: 128-B./2017.

LICITACO: Dispensa de Licitao N* 078/2017, art. 2A lnciso X. Le 8.666/93,

LOCATXRIO: MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito pblico, com sede e
bro na Praa Joo Thiago dos Santos s/no, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n0.

13.927.8 19/0001-40, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramatho.

- luOCA1)OR: MATHEUS GUEDES PEREIRA, neste ato repreentado por sua genitora Sra.

CIaAIJDIA REGINA GUEDES, inscrita no CPF: 682.738.145-00, portadora do RG: 04.705.725-40,

rcsidentee doluiciliada no Condomfnio Encontro das guas, QD. A, Lot. l9, Porto, Lauro de Freitas/BA,

lsl'mal1ao prcscnte contrato dc locao, em obedincia Lei 8.666/93

CLUSULA PRIMEIRA - DA FUNDA-MENT-ACO L-EGAL
O presente Contrato celebrado fundamentado no al. 24, inciso X, da Lei
Processo Administrativo n@.15206/2017.

8.666/93,de acordo com o

ct-llstlt,A SEGIJNDA - DO- OBJET-O: O objeto desta locao tem por finalidade a Iocao do im6vel
situado l3a Rua Esperana, no 174, Qtladratinica, Lote l 9, Loteamento 109, Chcara Menino Jesus dc Praga,
Ptvto, Lauro de Freitas/B-, CEP! 42.700-000, para atender a necessidade de funcionamento do Banco de
Alimentos, podendo, entretanto, o LOCATXRIO dar-lhe outra destinao de servio pblico.

CIAUStJLA-TERCEIRA - DAS OBRTGACOXS DO LDCADO-R

< Constittlem obrigaes do LOCADOR:
I - cntregar o imvel ao LOCATXRIO, livre de qualquer nus, otl ao, em boas condies de asseio e
habitabilidade,sem qualquer defcito e com todos os acessrios em estado de uso;
11 no graticar,nem autorizar que se pratique qualquer ato que perturbe o uso pacifico do imvcl pcloLOCA-INARIO'

)

III garantir o LOCAT/RIO contl'a atos de tercviros que se arroguem proprietrios do imvel locado ou
tltularesrespectivos dos direitos de uso, usufruto ou habitao',
IV - responder pelos vicios ou defcitos de imvel locado, ainda que evidenciados no curso da Locao,
dcsdeque preexistentes a esta',
V indenizar as bcnfeitorias realizadas pelo Locatrio, previamente autorizadas pelo LOCADOR, que no
ptlderem ser levantadas por este sob pena de retcno no caso dc benfeitorias teis e necessrias e
compensao em todos os casos;
Vl - pagar as taxas e impostos incidentes sobre o imvel;
Vll no sc incluem entrc as benfeitorias que sc incorporam ao imvel, e, por conseguinte, devero scr
l'ctiradaspclo LOCAT/RIO a final da locao, os parelhos eltricos, inclusive ondicionadores de ar,
cortinasdivisrias, lnoveis ou outros que no afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utilizao
do imvcl. 'A.
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CLXUSULA OUARTA - DAS OBRIGACXES DO LOCATiRIO

Constitueln obrigaes do LOCATXRIO:
I - utilizar o imvel para o dcscnvolvimento de suas atividades especiticas e correlatas, sempre com tiel
observncia s posturas determinadas pclas autoridades competentes',
11- arcar coln as despesas normais de Iocao como consumo de gua, Iuz, telefone e condomfnio, cabendo-
lheefetuar diretamente estes pagamentos nas devidas pocas;
II1 - efettlar no imvel locado, se for dc sua convenincia, as obras nectssrias ao seu uso, desde que no
danifiqucma estrutura e a segurana do imvel, c sejam prcviamente autorizadas pclo LOCADOR',
IV - permitir ao LOCADOR, examinar ou vistoriar o imvel locado, quando J'ulgarconveniente;
V - no ceder em locao, dar em comodato o imvel, subloc-lo no todo ou em parte, salvo consentimento
1701'escrito do LOCADOR',
V1 - ctlidar da psevcno e pintura do imvel, providenciando o conscl'to de eventuais avarias quc der causa;
Vll - devolver o imvel no estado em que recebeu, em plenas condies de funcionamento, ressalvadas as
deterioraes naturais ao uso regular;

V' VIII - zelar pelo combate a pragas que possam atingir o imvel, notadamente o cupim.

CLUSULA OUINTA - DA VIGZNCIA CONTRATUAL E PRORROGACO

O prescntc instrnmento de contrato ter vigncia pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data
dc assinatura deste termo, podendo ser prorrogado por conveno das partesvconsubstanciadas em Termo
Aditivo.
Pargraf onico- O Contrato poder ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/93.

CLUSULA SEXTA -DO PRECO
O valor da presente locao de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais, totalizando o montante
de R$ 18.000,00 (dezoito miI reais).

Pargrafo 'Unico- O pagamento dever ser efctuado mensalmente ao LOCADOR, atravs de Ordem
Bancria, pagvel em at l 0 (dez) dias teis do ms subsequente ao periodo mensal da locao, valendo este
crdito como quitao efetiva do pagamento efetuado.

CLUSULA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO

()s valorcg fixados na Clusula Sexta, do presente instrumento contratual, sero reajustados anualmente com
base no IGP-M aculnulado, exceto na hiptese dc orientao ou critrio supervenicnte estabelccidos por
rgsots)governamental (is) competentets).

CLUSULA OITAVA - DA ALOCACO DOS RECURSOS

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

02.1201.2391.33903600.00.

CLUSULA NONA- DA FISCALIZACAO

A tsscalizao e
Desenvolvimento

acompanhamentoda execuo do Contrato ficaro a cargo da Secretaria Municipal de
Social e Cidadania, sem excluir ou reduzir a responsabilidade do LOCADOR na forma

das disposies csculpidas na Seio lV, Capltulo 111,da Lei n0. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Pargrafo Unico- O LOCAT/RIO, atravs da sua fiscalizao, rejeitar no todo ou parte os scrvios
exccutados em desacordo coln o previsto neste Contrato.
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CLUSULA DCIMA - DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISO CONTRATUAL

O presente contrato ser rescindindo de pleno direito, independente de notitscao se:
a) O LOCATXRIO infringir obrigao Iegal ou descumprir qualquer das Clusulas do presente Contrato;
b) o imvel locado for desapropriado',
c) falncia, Iiquidao judicialou extrajudicial, concordata ou insolvncia do LOCADOR, reqneridas ou
decretadas',
Pargrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR ter direito
apenasao pagamento dos servios efetivamente prestados e accitos.
Pargrafo Scgundo - F icar o presente Contrato rescindido, de pleno direito, independentementc de aviso
ou interpelao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sanes cabiveis nos casos enumerados nos arts.
72 c 20 da Lei n*. 8.666/93, alterada pela Lei n0. 8.823/94.

CLUSULA DVCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACES!

Este instrumento poder scr alterado em decorrncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n0.

8.666/93,alterada pela Lei nO. 8.883/94, com as devidas justiflcativas.

CI,XUSULA DILCTMA SEGUNDA - DO FORO

Fica cleito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para soluo de questes relativas a este Contrato,
comexpressa renncia 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, 01 de Novembro tle 2017.
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MUNICtPIO DE LAUR DE FREITAS/BA L CATRIO
Sra. Moe a Isabe! P qa ac - Prefeita
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E CIDADANIA
Huldaci dos Reis Santana Andrade - Serretrio
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CLAUD REGINA GUED S - LOCADORA
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