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CONTRATO DELOCACO DEIM6VEL

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

CONTRATO N*: 148 /2017

LICITACAO: Dispensa dc Licitao N0080 /2017, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.

LOCATRIO: MUNIC9IO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridicade direito pblico, com sede c
foro na Praa Joo Thiago dos Santos s/n', Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF nO,

13.927,819/0001-40,neste ato represcntado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

LOCADOR: WVALDO SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira, titular do CPF: 109,855.575-91
, residente

na Rua Porto Scgtlro, no l4, apto. 101, Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP:4l .915-740.

<
CLUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACO LEGAL
O presente Contrato celebrado fundamentado no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo com o
Processo Administrativo nO. 16810/2017 e Termo de Dispensa n? 080/2017.

CLiUSULASEGUNDA-DO osiETo
O objeto deste contrato tem por finalidade a locao do imdvel situado na Rua Maria de Lourdes Santos, no
136, Loteamento Jardim Tarum, Quadra13, Lote 01, Itinga, Lauro de Freitas/BA, CEP; 42.700-000, para
funcionamentodo Centro de Formao Continuada - CEFOC, que atender a comunidade escolar, Em
diversoscursos e treinamcntos para aperfeioamento do quadro, fortalecendo a misso da rede municipal de
ensino,podendo, entretanto, o LOCATXRIO dar-lhe outra destinao de servio pblico.

CLXUSULA TERCEIM - DAS OBRIGACOES D9 LOCADOR

w

Constituem obrigaes do LOCADOR:
I - entregar o imvel ao LOCATXRIO, livre 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 yraticar,nem autorizar que se pratique qualquer ato que perturbe o uso pacifico do imvel pelo
LOCATARIO;
III - garantir o LOCAT/RIO contra atos de terceiros que se arroguem proprietrios do imvel locado ou
titularcsrespectivos dos direitos de usos usufruto ou habitao',
IV - responder pelos vicios ou defeitos de imvel Iocado, ainda que evidenciados no curso da Locao,
desdeque preexistentes a csta;
V - indenizar as benfeitorias realizadas pelo Locatrio, previamtnte autorizadas pelo LOCADOR, que no
puderem ser levantadas por este sob pena de reteno no caso de benfeitorias teis e necessrias e
compensao cm todos os casos;
VI - pagar as taxas e impostos incidentes sobre o imvel;

Vll - no se incluem entre as benfeitorias que se incorporam ao imvcl, e, por conseguinte, devero ser
retiradaspelo LOCATXRIO ao final da locao, os aparelhos eltricos, inclusive condicionadores dc ar,
cortinas.divisrias,moveis ou outros que no afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utilizao
do imvel.
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CLUSULA OUARTA - DAS OBRIGACOES DO LOCATRIO

Constituem obrigae
de suas atividades espccificas e correlatas, sempre com fielI - utilizar o imvel para o desenvolvimento

obscrvncia s posturas determinadas pelas autoridades competentes',
11- arcar com as despesas normais de locao como consumo de gua, luz, telefone e condominio, cabendo-

lheefetuar diretamente estes pagamentos nas devidas pocas',
III - efetuar no imvel locado, se for de sua convenincia, as obras necessrias ao scu usoy desde que no
danifiquema estrutura e a segurana do imvel, e sejam previamentc autorizadas pclo LOCADOR',

IV - permitir ao LOCADOR, examinar ou vistoriar o imvel locado, quando julgarconveniente;

V - no ceder em Iocao, dar em comodato o imvel, subloc-lo no todo ou em parte, salvo conscntimento

doLOCATXRIO:

por
inturado imvel, providenciando o conserto de eventuais avarias que der causa',Vl - cuidar da preveno e p

l - devolver o imvel no estado em que recebeu, cm plenas condies de funcionamento, ressalvadas asVl
deterioraes nat-urais ao uso regular',
VIIl - zelar pelo combate a pragas que possam atingir o imvel, notadamente o cupim.

escritodo LOCADOR;

CLUSULA OUINTA - DA VIGGNCIA CONTRATUAL E PRORROGACAO

O presente instrumento de contrato ter vig4ncia pelo prazo dt 12 (doze) meses, eontados a parir da data
de assinatura deste termo, podendo ser prorrogado por conveno das partcs, consubstanciadas em Termo

Aditivo.
Pargrafo l'Jnico - O Contrato podcr ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/93.

CLUSIJLA SEXTA - Do PRECO
O valor da presente locao de R$ 7,500,68 (sete mil, quinhentos reais e sessenta e oito centavos)

mensais,totalizando o montante de R$ 90.008,16 (noventa mil oito reais e dezesseis centavos).

Pargrafo fnico - O pagamento dcver ser efetuado mensalmente ao LOCADOR, atravs de Ordem
Bancria, pagvel em at 10 (dez) dias teis do ms subsequente ao periodo mensal da locao, valendo este

crdito como quitao efetiva do pagamento efetuado.

CLUSULA SKTIMA - DO REAJUSTAMENTO

Os valores tixadosna Clusula Sexta, do presente instrumento contratual, sero reajustados anualmente com

base no IGP-M acumulado, exceto na hiptese de orientao ou critrio superveniente estabelecidos por
rgots) governamental (is) competentets).

CLUSULA OITAVA - DA ALOCACXO DOS RECURS-OS

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

03.1001.2206.33903600.01,03.1001.2206.33993600.04.

*

CLUSULA NONA- DA FISCALIZACAO

A tsscalizao c acompanhamento da execuo do Contrato cargo da Secretaria Mutlicipal da

Educao, scm excluir ou reduzir a responsabilidade do LOCADOR na forma das disposies esculpidas na

Seo lV, Cjpitulo 111,da Lei n0. 8.666/93, alterada pela Lci 8.883/94.
Pargrafo Unieo - O LOCAT/RIO, atravs da sua fiscalizao, rejeitar no todo ou parte os s rvios .)

executadosem desacordo com o previsto nestc Contrato.
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CLUSULA D/CIMA - DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISO CONTRATUAL

O presente contrato ser rescindindo de pleno direito, independentc de notificao se!

a) O LOCATXRIO infringir obrigao legal ou descumprir qualquer das Clusulas do presente Contrato;
b) o imvel locado for desapropriado;
c) falncia, liquidao judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvncia do LOCADOR, requeridas ou
decretadas;
Pargrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR ter direito
apenasao pagamento dos servios efetivamente prestados e aceitos.
Pargrafo Segundo - Ficar o presente Contrato rescindido, de pleno direito, independcntemente de aviso
ou interpelao judicial ou extrajudicial, e sem prejufzo das sanes cabfveis nos casos enumerados nos arts.
78 e 80 da Lei nO. 8.666/93, alterada pela Lei nO. 8.883/94.

CLUSULA D/CIMA PRIMEIM - DASALTERACOES

Este instrumento poder ser alterado em decorrncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei 11''.

8.666/93,alterada pela Lei n. 8.883/94, com as devidas justificativas.

CLUSULA DCIMA SEGUNDA -DO FORO

Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para soluo de questes relativas a cste Contrato,
comexpressa renncia das partcs a qualquer outro, por mais especial que seja.
E por cstarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.
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Lauro de Freitas. 16 de Novembro de 2017.
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Municipio de auro de Freitas - LOCATiRIO
Sra. Moe a Is e assos G amkeho - Prefeita'

p/

r rl -Municipal e Educao
Paulo a riel Soledade Naci - Seeretrio
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Vivaldo Santos de Oliveira - LOCADOI:

TESTEMUNHAS:
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