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CONTRATO DE LOCACAO DEIMVEL

Pelo prcscnte instrumento, fica celebrado Contrato, mediante as seguintes clusulas e declaraes.

CONTRATO NO: 128-A/2017

LICITACO: Dispensa de Lieitacro N*079/2017. art. 24.-lnciso X, Lei 8.666/93.

LOCATXRIO: MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito pblico, com scdc e foro na
Praa Joo Thiago dos Santos s/no, Ccntro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n0. 13.927.8 1970001-40, neste
ato representao por sua Prcfeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

LOCADOR: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, pessoa juridica dc direito privado, inscrita no CNPJ:

k.- 35.797.364/000 1-29, com sede no Escritrio Nacional, Rua Jos Antnio Coclho, no 400, Vila Mariana, So Paulo/sp,

neste ato representado por suas procuraes c atos constitutivos, firmam o presente contrato de locao, em obcdincia

Lei 8.666/93.

CLUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACXO LEGAL
O presente Contrato celebrado fundamentado no art. 24, inciso X, da Lei 8,666/93, de acordo com o Processo
Administrativo n*. 16497/2017.

CLUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objeto desta locao tem por Enalidade a Iocao do imvel situado na
Avenida Amarilo Thiago dos Santos, no 144, com 12 casas, VikaPraiana, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, para
atender a ncccssidade de funcionamento das Sedes da 52 CIPM; Ronda Maria da Penha e Proerd - Programa
Itcsistncia as Drogas, sob responsabilidade da SETTOP. As Sedes do CAPS IA ..- Centro de Ateno Psicossociat;
CREAS - Centro (le Refcrncia Especializada de Assistncia Social; Conselho Tutelar; Casa dos Conselhos l
(CMDCA, CMAS, CMl e Conselho Municipal de Segurana Alimentar c Nutricional); Ncleos e Servios de
Fortalecimento de Vinculos Familiar e Comunitrio', Casa dos Consclhos II (Conselho de Educao, Conselho dc
Sade, Conselho de Juventude, Direitos Humanosa Pcssoas com Deticincia e Mulheres, sob responsabilidadc da
SEMDESC, podendo, entretanto, o LOCAT/RIO dar-lhe outra destinao de servio pblico.

CLUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOFS 90 LOCADOR

Constitucm obrigacs do LOCADOR:
I - entregar o imvel ao LOCATRIO, Iivre de ualuer nus, ou ao, em boas condics de asseio e habitabilidade,
sem qualquer defeito e com todos os acessrios em estado de uso;
11- no praticar, nem autorizar que se pratiquc qualquer ato que perturbe o uso pacifico do imvel pelo LOCATXRIO;
lII - garantir o LOCATRIO contra atos de terceiros que se arroguem proprietrios do imvel locado ou titularcs
rcspcctivos dos dircitos dc uso, usufruto ou habitao;
IV -. responcler pelos vfcios ou defeitos de imvel locado, ainda que evidenciados no curso da Locao, desde que
preexistentes a esta;
V - indenizar as benfeitorias realizadas pelo Locatrio, previamente autorizadas pelo LOCADOR, que n;o puerem ser
Ievantadaspor este sob pena de reteno no caso de benfeitorias tcis c ncccssras e compensao em toos os casos',
Vl - pagar as taxas e impostos incidentes sobre o imvel;

VII -- nJ? se incluem entre as benfeitorias que se incorporam ao imvel, e, por conseguinte, devero ser retiradas pelo
LOCATARIO ao final da Iocao, os aparelhos eltricos, inclusive condicionadores de ar, cortinas divisrias, moveis
ou outros quc nho afctam as bcnfcitorias de base realizadas para melhor utilizao do imvel.

CLXUSULA OUARTA - DAS OBRIGACOES DO LOCATRIO

<

Constitucm obrigacs do LOCAT/RIO:
1 - utilizar o imvel para o dcsenvolvimento de suas atividades especificas e correlatas, sempre com t5elobservncia s
posturas dctcrminadas pclas autoridadcs compctcntcs',
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11- arcar com as dcspesas normais de locao como consumo de gua, luz, telefone c condominio, cabcno-lhe efetuar
diretamente estes pagamentos nas devidas pocas;
III - efetuar no imvel Iocado, se for dc sua conveniQncia,as obras necessrias ao seu uso, desde que no danifiquem a
estrutura e a segurana do imvel, e sejam previamente autorizadas pelo LOCADOR;
IV - permitir ao LOCADOR, examinar ou vistoriar o imvcl locado, quando julgar conveniente',
V - nao ccder em locao, dar em comodato o imvel, subloc-lo no todo ou cm partc, salvo consentimento por escrito
do LOCADOR;
VI - cuidar da prevcno c pintura do imvel, providenciando o conserto de eventuais avarias que der causa;
VIl - devolver o imvcl no estado em que recebeu, em plenas condies de funcionamento, ressalvadas as deterioraes
naturais ao uso regular',
VIll - zelar pelo combate a pragas quc possam atingir o imvel, notadamente o cupim,

CLiUSULA OUINTA - DA VIG/NCIA CONTRATUAL E PRORROGACO

O presente instrumento de contrato tcr vigncia pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
ru- assinatura deste termo, podendo ser prorrogado por conveno das partes, consubstanciadas em Termo Aditivo.' ' 1) ico - O Contrato poder ser prorrogado na fonna prevista na Lei 8.666/93.I arbgrafo n

CLXUSULA SEXTA - DO PRECO
O valor da presente Iocao sob responsabilidade da SETTOP dc R.$ 4.684,77 (quatro miI seiscents e oitenta e
quatro reais e setenta e sete centavos) mensais, perfazcndo o valor total dc 1656.217,24 (cinquenta e seis mil
duzentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), e o valor da locao sob rcsponsabilidadc da SEMDESC dc
1818.010,39 (dezoito mil dez reais e trinta e nove centavos) mensais, perfazendo o valor total de R$216.124,68
(duzentos e dezesseis mil e cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), sendo o valor da locaso soL
responsabiliade da SESA de 162.304,84 (dois miI trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos). perfazendo
o valor total dc 11$27.658,08 (vinte e xete miI seiscentos e cinquellta e eito reais e oito centavox), totalizando o valor
mensal a ser pago Contratada de R$25.:00,00 (vinte e cinco mil reais), e o montante global do contrato cstigulado
cm R$3()0.001),00 (trezentos miI reais).

Pargrafo Unico- O pagamento dever ser efetuado mensalmente ao LOCADOR, atravts de Ordem Bancria,
pagvel em at 10 (dez) dias teis do ms subsequente ao periodo mensal da locao, valcndo cste crtdho como
quitao cfctiva jlo pagamento efetuado.

CLiUSULA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO

u- Os valorcs xados na Clusula Sexta, do presente instrumento contratual, scro reajustados anuaimente com base no
IGP-M acumulado, exceto na hiptese de orientao ou critrio superveniente estabelecidos por rgots) governamcntal
(is)competentcts).

CLUSULA OITAVA - DA ALOCACO DOS RECLIRSOS

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

02.1201.2012.33903900.004 02.1201.2012.33903900.28) 02.1509.2364.33903900.00; 2359.339039.009214.014.

CLUSLILA NONA- DA FISCALIZAGO

A Gscalizao e acompanhamento da cxccuo do Contrato ficaro a cargo da Secretaria Municipal de
Dcsenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC, Secretaria Municipal de Transitos Transporte e Ordem
Pblica - SETTOP e Secretaria Municipal de Sude - SESA nas suas respectivas partes, sem excluir ou reduzir a
respnsabilidade do LOCADOR na forma das disposies esculpidas na Sco IV, Capitulo 111,da Lei n0. 8.666/93,
alterada pelb Lei 8.883/94.
Parsgrafo Unico - O LOCATXRIO, atravs da sua fiscalizao, rejeitar no todo ou parte os servios executados em
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CLUSULA DCIMA - DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISO CONTRATUAL

O presente contrato scri rcscindindo de pleno direito, independente de notificao se:
a) O LOCATXRIO infringir obrigarb Iegal ou descumprir qualquer das Clusulas do presente Contrato;
L) o imvel Iocado for desapropriado;
c) falncia, liquidao judicialou extrajudicial, concordata ou insolvncia do LOCADOR, rcqueridas ou decrctadas;
Pargrafa Primeiro - Rescindindo () Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR ter direito apcnas ao
pagamento dos servios efetivamente prestados e aceito.
Pargrafo Segundo - Ficar o prcsente Contrato rescindido, de jleno direito, indcpendentemente de aviso ou
intel-pelao judicialou extrajudicial, e sem prejuizo das sancs cabivels nos casos cnumerados nos arts. 78 e 80 da Lei
n0.8.666/93, alterada pela Lci nO. 8.883/94.

CLUSULA D/CIMA PRIMEIRA - DAS AXTERACOES<
Este instrumento poder ser altcrado em decorrncia dc quaisquer dos fatos estipulados no al4. 65, da Lei n0. 8.666793,
alterada pela Lei n0. 8.883/94, com as devidasjustiflcativas.

CLiUSULA DCIMA SEGUNDA - DO FORO

f'ica elcito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para solu.o de questes relativas a cste Contrato, com
cxpressa renncia das partes a qualquer outro: gor mais especial quc scja.
E por estarem dc pleno acordo, assinam este instrumento cm 05 (cinco) vias (le igual tcor e forma.

<

Lauro de Freitas, 01 de Novembro de 2017.

MUNICiPIO DE LAU DE FREITAS/BA L CATRIO
Sra. Moe a lsabyl Passos
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO S E CIDADANIA
Huldaci 4os Reis Saataua Audrade - Secrttrio

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E ORDE PIIBLICA
Henri Olinto Borri Jrnior - Secr riq
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