
FilE LITURA MUNICIFAL DE 5ÃO FELJ2Í DO CORIDE 
PTÀDO DA DÀIIL& 

Av. L,xis Eduardo 1%aga1hâcs, s/n - Centro - CEP.: 47.665-000 

DATA: 	 CONtRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

LOCADOR(A): Mitra Diocesa4 de Bom Jesus da Lapa, (Paroquia São Francisco de Assis), 
entidade sem fins lCcrativos, situada à Av.São Vicente de Paulo,s/n, Centro - na cidade de 
Som Jesus da Lapt BA, in scrita no CNPJ n001.100.562/0001-08, neste ato representado 
pelo o Fe.Jackson Raimundo cia silva, portador do Reg. N°1 16650363-1 Ç SSF/BA, e CF'F 
n0004.250.425-29. 

LOCATÁRIO: FundMunicipa de Assistência Social, do Município de São Félix do Coribe, 
entidade de Direito Público inferno,  com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sln.°, 
Centro - na cidaci São Fél x do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o 
n018.136.594/0001- 8, neste ato representado pela a Secretária Municipal do 
Desenvolvjmento1S' dai, a Sra Magda Leia Rocha Andrade, brasileira, casada, portadora do 
CPF n0602.582.845-87,e Rg, 00668740841  SSP/BA, nomeada pelo o Decreto Municipal 
n°eOe do 

gULÀ 

0O.Ol.ZO1T. 

CLÁU 	PflIMkÂ - VIU ULÂCÂÕ 

As partes acima tdhntificadas têm, entre si, justos e acertados, o presente Contrato de 
Prestação de locação, consid rando os expedientes constantes do processo, no qual é 
dispensa de proced mento licitção, com base no sue  dispõe o inciso X, do art. 24 da Lei n° 
5666193 e suas alterações, q e se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente. 

1.1 A adjudicação o serviço lorá contratado ó Dispensa de Licitação, DL02QN2b1 
termos do art.24, inciso X7  da 9ei n° 8.666/93 e suas comina?Ões  posteriores. 

CLÁUSULA SEGUSDA - OBJETIVO 

OBJETO: LooaçoLde  um pr 
cozinhas, bani 	sanitários 
Assistência Sc 	da manuter 

dio com 08 salas de aula, refeitórios, secretarias sociais, 
área de lazer, e outras dependências, destinado ao uso da 

ção dos serviços públicos assistenciais deste Município. 

S Único - Não será ,ermitida a 
escrita do locador. 

GLAU5ULATtlCLlRA—P 

sublocação deste imóvel, salvo por autorização expressa e 

O 

3.1 - PRAZO: o presente contÊato terá vigência de 09(nove) meses, iniciando-se em 03 de 
abril de 2011, com término em 31 de dezembro de 2011. 

3.2 - O presente co trato será, rescindido quando na conclusão das obras da nova sede da 
A16tOnoia 60ci611 

PARÁGRAFO ÚNl 	- DAS JUSTlFlCÂTlVÂS: A Secretaria do Desenvolvimento Social, 
não possui imóvel , e sua propriedade, para manutenção dos serviços sociais, por quanto 
da necessidade de nanter eml funcionamento os serviços públicos sociais deste município. 
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FREFLITURA MUNICIPAL DL SÃO FLLIX DO C01U13E 
ESTADO DA RALHA 

 

Av. Luis Eduardo Magalhães, sul: Centro - CE?: 47.665-000 

   

A Secretaria tem ne6esaidade de locar um imóvel por período temporário, quanto conclui as 
obras de construça4 da nova sede da respectiva secretaria, fica impossibilitado de cotação 
de preço, pois, nãÕ'há disponibilidade de imóveis com fins de locação, e devida estrutura 
diferenciada. Entretnto, o valor ficou conforme pesquisa de preço, corrente de mercado, 
pactua o valor de R1 200.00 (hum mil e trezentos reais), mensal. 

GLAIJ3ULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

06.01 - Secretark Mundo Desenv.Social - 2036 - Manut das Ações da Sec.do 
Desenv.Social: Ele: ento - 33039-99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa - Jurídica 
(Fonte 00). 

CLÁUSULA QUINTA - VALORES E REAJUSTAMENTO 

ALUQUEL: aa pai1 a contratante* ajustam o valor de R1.$00,00 (hum mil e trezentos 
reai), a ser pago tcdo o dia 10 de cada mês, subsequente ao mês da prestação, com valor 

global de11.7OOS0O. 

O ALUGUEL ser rajustado a cada 12 meses contados da data de inicio da locação pelo 
índice oficial do goierno, acumulado, estabelecendo as partes contratantes como índice 
escolhido o IGP-M(Índice Geral de Preço Médio) medido pela FCV, ou outro oficial. A 
aplicação do índice acumulado ocorrera sobre o valor do aluguel vigente na data do 
reajuste. Em caso de índice acumulado negativo, as partes concordam em manter o valor 
do aluguel não aplidando a correção negativa visando não defas-Io. 

CLÁUSULA SEXTA BENFEITORIAS 

  

O LOCATÁRIO pod rã introduzir no imóvel a9 benfeitorias e adaptações nececs&ias ao seu 
funcionamento e ao exercício das suas atividades, as quais se incorporarão ao mesmo, com 
exceção das removív' is. 

CLÁUSULA SÉTIMA— OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

As partes acordam etoncordam com as seguintes: 

110CÂf5OR ficará PCPON@AVEL polo PAGAMENTO dac TAXAS MENSAIS IPTU (Imposto 
Predial e Ten4toral UJr6anoS bem como todas as despesas inerentes o imôtô dê isrisisfiéMelô dó 
imóvel, O locatária sç compromete a comunicar e entregar ao locador todo e qualquer documento 
que chegar a suas mos referentes ao imóvel. 

1. obrigação d locatário pagar todas as despesas estabelecida na específica Lei do 
lnquillnato(água, luz, telefone, internet etc, durante a locação). 
2. ao término do presente contrato o locatário deverá restituir o imóvel ao locador nas mesmas 
condições recebidasb  descritas no TERMO DE VISTORIA INICIAL, parte integrante deste contrato 
de )oca9ão. 
3. Fica estabele4ido que o LOCATARIO pague ALUGUEL PRÓ-RATA dos dias que estiver na 
poôe do imóvel para reforma de entrega onde fará uo çjç profissional de sua 
4. confiança, Fcará dispensado do pagamento de aluguel se aceitar orçamento e 
profissional d .nfança do LOCADOR(A). 
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k 	PREJ1'EITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 
ESTADO DA BAHIA 

Av. Luis Eduardo Magalhães, sln - Centro - CEP: 47.665-000 

5. o locador f19 desde já autorizado pelo locatário a vistoriar se desejar, anualmente, o 
imóvel e solicitar a  locatário que providencie os reparos que achar necessário para a 
conservaço do imóvel. A viaita aerá comunicada com 03 dias de antecedôncia em horário 
estabelecido pelo loatário. 
6. , se houver fa14cimento ou insolvência dos Fiadores bem como o desaparecimento dos 
ben& dados em flaiça, o LOCATÁRIO compromete-se a no prazo máximo de 30 dias 
apresentar nova fiança locatícia de acordo com Lei 12.112/09 artigo 40- X- parágrafo único, 
ficando desde ia comunicado de que o LOCADOR nau aceita CAUÇÃO de bens móveis. 
Caso no apresent dentro do prazo da Lei nova fiança o LOCADOR se reserva o direito de 
encerrar o contrato,cle locação solicitando ao locatário A IMEDIATA DE0CUFAÇA0 DO 
IMÓVEL. 
7. Em caso de!pção  judicial de despejo ou cobrança de divida referente à locação do 
imóvel fica estabelebido que o LOCATÁRIO será responsável pelo pagamento das custas 

•
judiciais e extrajudic ais mais honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da causa. 
8. o LOCATAFO declara estar ciente de que e não pagamento do DOC de aluguel 
impedirá o recebimõnto doa próximos a vencer, devendo providenciar a regularizaçao doa 
aluguéis vencidos 3arn posterior pagamento do atual, salvo acordo por escrito entre as 
parias. 
9. as partes adrdam que toda e qualquer comunicação referente a locação será na 
FORMA ESCRITA É INEQUIVOCA e com assinatura de recebimento. Por forma inequívoca 
entende-se "EM MPOS" ou envio através do CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS 
ou CORREIO AR. j 
10. a subrrogaç4o do imóvel devera ser comunicada por escrito ao Locador e Fiador 
pelo Locatário conforme determina o artigo 120  da Lei 12.112/09. 
11. § Único - A ;iocatâria responsabilizar-se-à por todos os atos cometidos pelos seus 
empregados, ocorrios ou praticados no imóvel locado ou nas dependências comuns do 
prédio em que esá situado, que venham a causar danos a coisas ou a pessoas. 

CLÁUSULA OITÂtA - DA INEXECUÇÃO E PENALIDADES 

	

1. 	A inexecu?âciltotal  ou parcial do Contrato pelo LOCADOR, poderá importar nas 
penalidades seuints: 

a) advertência, Cor escrito, quando constatadas pequenas irregularidades para as quais 
tenha concorrido: 4 
b) suspensão dq direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, num 
prazo de até 02çdoiç) anos, dependendo da gravidade da falta; 
c) dec(araçâo d4 inidoneidde para licitar ou contratar nos casos de faltas graves; 
d) na aplicaçâo4 de penalidades serão admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Único 4- A rescisão do contrato sujeita o LOCADOR a multa rescisória 
correspondente ao valor de 10%(dez por cento) do valor do saldo do contrato, corrigido na 
data da rescisão, peos índices oficiais do Governo Federal. 

	

2. 	Fica estipulada a MULTA por atraso no pagamento do aluguel na proporção de 10% 
do valor do documento acrescidos de 1019 ao mõs de juros e oorreçao monetária após 30 

11 
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1. 

PREfEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 
ESTADO DA EMITA 

Av. Luis Eduardo Magalhães, síii - Centro - CM': 47.665-090 

dias de mora base4la no IGPM mensal. A LOCADORA determina que o LOCATÁRIO seja 
considerado em MORA após o 30  (terceiro) dia de vencimento do aluguel. 
3. 	MULTA: ig4 pârtog acordam multa no valor de 03 ALUGUEIS ATUAIS, 
PROPROCIONAS AO TEMPO QUE FALTAR para encerrar o contrato como forma de 
indenização ao(a) ;Elocador(a)  conforme a Lei 12.112109 artigo 40  por desocupação 
anteçipada do imóel. A Multa não se aplica nos casos em que a Lei 8.245 permite a 
isenção do locatáriol 

CLÁUSULA NONAL VALIDADE 

O presente Gontrat9 somente produzira seus efeitos jurídicos e legais após assinado o 
pubUcado. 

. CLÁpSULA DÉCIMA - RESCISÃO 
O presente Contrat4 poderá ser rescindido nos casos seguintes: 
a) por ato uniIatral e escrito do LOCATÁRIO, nas situações previstas nos incisos 1 a XII 
e XVII, do artigo 76 $ia Lei n° 6.666/93, e suas alterações; 
b) amigavelmerte, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30(trinta) dias, descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público: 
o) 	descumprimnto, por parte do LOCADOR, das obrigaõos legais e/ou contratuais, 
aseguranlo ao LQÇATÁF(IO Q direito de rescindir o Contrato, a qualquer tempo, 
independente de avso, interpela9âo judicial e/ou extrajudicial; judicialmente, nos termos da 
legislação vigente. 
d) 	fica reconheçido o direito da administração de rescindir unilateralmente o presente 
contrato, sem aviso;  prévio ou indenização nos termos do art. 77 e no que couber o art. 78 
da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIIQjA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
REQNCIA: as par4s acordam que este contrato rege-se pela Lei 2889102, aplicando-se- 
lhe, supletiva ment4os  princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado, em especiel  a Lei Federal n0  6.245191; e 12.112103 e o Código Civil em vigor nos 
casos em que a Lei referida for omissa, concordando que ambos tomaram ci&ncia do teor 
das referidas Leis d spensando assim conter este as demais cláusulas legais pertinentes a 
locação de imóvel residencial. 

CLÁUSULA DÉCIMA 	SECUNDA DAR 	GARANTIAS 

   

1, FIANÇA LOCAtICIA; O presente contrato ficará isento da prestação de garantia. 

2. O fiador declara ciue o imóvel não possui qualquer Onus Real encontrando-se livres e 
desembaraçados. 

3. O fiador obria-se a responder pela fiança deste imóvel objeto de locação enquanto 
duraro prazo contrtual podendo exonerar-se da fiança na forma da Lei 12.112/09 artigo 40 
Inciso X, oomunicahdo por escrito ao Locador e ciente de sua responsabilidade perante o 
contrato por 120 dis após a exclusão. 
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1 

FRE1EITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 
ESTADO DA BAHIA 

As'. Luis Eduardo Magalhães, sfn - Centro - CEP: 47.665-000 

4. O LOCATARIO pderádesocupar o imóvel no vencimento em pagamento de multa 
bastando comunicantao o locador, por escrito, de que deseja encerrar o contrato. 

CLÁUSULA DÉCIM TERCEIRA - FORO 

e 

AS F5ARTES ELEcM O FORO da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória - 
para solucionar qualquer problema referente a este contrato que não seja acordado entre as 
partes de livre voujtade ou venha a colocar em dúvida qualquer 'item relacionado. 

E por estarem ciens e de acordo com todas as cláusulas deste contrato e as cláusulas 
legais estabelecidas na Lei de Locações 8.245/91 e sua alteração Lei 12.112/09, as partes 
contratantes, seus fadores e testemunhas assinam este instrumento em 02(duas) vias de 
igual teor e um ó efeito juntamente com as testemunhes âbaixo relacionadas e 
identificadas. 

Sao frelix do Coribe 

ün.de  Assistência Social 
Locatário 

IfZt'I /Çjifl/)  lei. ri 
wiocesana de aom Jesus cia apr 

Locado? 

TESTEMUNHAS: 
1- 
2- 

-t 
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