.coè,
•2'

QQNfMTQ IPF, I.9QA9Ã9 PF. IMVL.

7LOCADOR(A) Mitra Diocesan4 de Bom Jesus da Lapa, (Paroquia São Francisco de Assis$,

entidade sem fins Idorativos, sjtuada à Av.Sao Vicente de Paulo,s/n, Centro - na cidade de
Bom Jesus da Lapa - A, ins4rita no GNPJ n°01.1e0:56210001-06, neste ato representado
pelo o Pe.Jackson Raimundo a Silva, portador do Reg. N°116650283-IS SSP/BA, e CPF
n0004.250.425-29. 1
MUNlCíP O DE sÂo FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Publico

LQCATÁFSIO (P):

interno, com sede àvenida Luiz Eduardo Magalhães, s(n.°, na de cidade São Felix do Coribe,
Etado da Bahia, in2rito no CNPJ sob o n° 16.430.95110001-30. neste ato representado pelo o
des Ribeilto Ferreira, brasileiro, Prefeito Municipal, residente nesta.
Prefeito o ar.Jutat
•

CLÁUSULA PRIIV1RA - VINIULAÇÂO
11

As partes acima i ,ntiflcadas[ têm, entre si, justos e acertados, o presente Contrato de
Prestação de locado, considrando os expedientes constantes do processo, no qual se
justifica a dispensaljde proced monto licitatõrio, com base no que dispõe o inciso X, do art.
24 da Lei no bbObí?s e suas Iteraçoes, que se regera pelas oldusulas aeguintea e pelab
condições descritas no presente.
1.1 A adjudicação' do serviço ora contratado é proveniente da Dispensa de Licitaçào,
DL00I5/2017, nos:termos do ar124, inciso X, da Lei n° 8.666/93 e suas cominações
posteriores;
CLÁUSULA SEGUJDA - OBJETIVO
OBJETO Locação 1e um prédio situado a Rua Irmã Luzia, s/n, com salas de aulas, salas
de professores, tecretarias banheiros, sanitóriog, e outras dependências,. tpara
fvnçiçnamento de tAma extensão da escola Raulino Queiroz Junior, centro de di9ita9o, na
manptençao dos stiços púbi cos do ensino básico deste município.
§ Único - Não ser4ermitida 4 sublocação deste imóvel, salvo por autorização expressa e
escrita do locador.
CLÁUSULA TERCÈIRA - PRAZO
PRAZO: o present4 contrato terá vigência de Onove) meses, inkiando-se em 02 de abril
de 2017, com tórmiho em 31e dezembro de 2017. Ao término do prazo contratual, poderá
ser prorrogado ilpor igua) penado, desde que as partes se manifestem.
PARÁGRAFO ÚNf O - DASJ JUSTIFICATIVAS: A Prefeitura tem necessidade de manter
em funcionamento xtens*o d escola Raulino Queiroz Junior, objetivando a ampliação das
escolas públicas Jeste município. A Secretaria Municipal de Educação entrou em
negociação, para fi mar contrato com a entidade, uma vez que, o respectivo prédio atende
os anseios do ensi 19 bósico deste município, pela a sua boa estrutura física adequada ao
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funcionamento do dstabelecimento. Conforme pesquisa o preço efetivado é o praticado no
mercado, por se trdar de um prédio amplo, bem situado, que atende a finalidade do ensino
básico deste muncí io, efetiva o valor de R$650,00(Quinhentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04.0 - Secretaria ci Educação - 2009 - Manut.Ativid Ensino Básico: Elemento - 339039-99
- Outros Serviços d Terceiros Pessoa - Jurídica (Fonte 01).
04.02 - Secretaria 'e Educação - 2010 - Manute Ensino Fundamental: Elemento - 33903999—Outras Serviçqp de Terceiros - Pessoa - Jurídica (Fonte 19).
CLÁUSULA QUIN11A - VALORES E REAJUSTAMENTO

o

valor de RQ,QO(Quinlientos e cinquenta
ALUGUEL: as partes contratantes ajustam
reais), que será pado até o dia 10 de cada mês, com o valor estimado global de R$4.950,00,
para o período.
O ALUGUEL será reajustado a cada 12 meses contados da data de inicio da locação pelo
índice oficial do gqverno, acumulado, estabelecendo as partes, contratante como índice
escolhido o IGP-M índice Geral de Preço Médio) medido pela FGV, ou outro oficial, A
aplicaçao do índice acumulado ocorrera sobre o valor do aluguel vigente na data do
eajuste. Em caso de índice acumulado negativo, 'as partes concordam em manter o valor
do aluguel não apliçando a correção negativa visando não defas-Io.
CLÁUSULA SEXTÀ - BENFEITORIAS

o

LOCATÁRIO poerA introduzir no imóvel as benfeitorias e adaptações necessárias ao
seu funcionamento ao exercício das suas atividades, as quais se incorporarão ao mesmo,
com exceção das rámovíveis.
CLÁUSULA SÉTI

t

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

As partes acordam p concordam com as seguintes:
LOCADOR ficará RESPONSAVEL pelo PAGAMENTO das TAXAS MENSAIS IPTU
1.
(Imposto Predial e territorial Urbano) bem como todas as despesas inerentes o imposto de
propriedade do imóyol. O locatário se compromete a comunicar e entregar ao locador todo e
qualquer documento que chegar a suas mãos referentes ao imóvel.
obrigação di locatário pagar todas as despesas estabelecida na especifica Lei do
2.
Jnquilinato(áqua, Itt telefone, Internet etc, durante a Ioaçao),
ao término d presente contrato o locatário devera restituir o imóvel ao locador naa
S.
mesmas condiçOe recebidas e descritas no TERMO DE VISTORIA INICIAL, parte
integrante deste cor1 trato de locação.
Fica estabel cido que o LOCATARIO pague ALUGUEL PRÓ-RATA dos dias que
4.
estiver na posse ck imóvel para reforma de entrega onde tara uso de profissional de sua

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8669810-1959-4a6b-8867-5e76572f4b53

FREflITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORII3E
ESTADO DA BAHIA
Av. Luis Eduardo MagalhAes, s/n - Centro - CEP: 47.665-000
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confiança. Ficara d$pensado do pagamento de aluguei se aceitar orçamento e profissional
de confiança cio LOÇADOR(A).
5.
o locador fiot desde já autorizado pelo locatário a vistoriar se desejar, anualmente, o
imóvel e solicitar ao locatário que providencie os reparos que achar necessário para a
conservação cio imóvel. A visita será comunicada com 03 dias de antecedência em horário
estabelecido pelo lóatário.
6.
se houver falécimento ou insolvência dos Fiadores bem como o desaparecimento dos
bens dados em fi(nça, o LOCATÁRIO compromete-se a no prazo máximo de 30 dias
apresentar nova fiatiça locatío de acordo com Lei 12.112(0? artigo 40- X- parúgrafo único,
ficando desde já edmunicado de que o LOCADOR não aceita CAUÇÃO de bens móveis.
Caso nãoapresenfô dentro do prazo da Le nova fianç o LOCADOR se reserva o direito de
encerrar o contrato,Ide locação solicitando ao locatário A IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL.
7.
Em caso deAção judicial de despejo ou cobrança de divida referente à locação do
imóvel fh a estabel4ddo que o LOCATÁRIO será responsável pelo pagamento das custas
judiciais extrajudiç4iais mais honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa
6.
o LOCATAFIO declara estar ciente de que o não pagamento do DOC de aluguel
impedirá o recebimento dos próximos a vencer, devendo providenciar a regularização dor.
aluguéis vencidos ara posterior pagamento do atual, salvo acordo por escrito entre as
partes.
O.
as partes aordam que toda e qualquer comunicação referente a locação será na
FORMA ESCRITA Ç INEQUIVOCA e com assinatura de recebimento. Por forma inequívoca
entende-se "EM M4OS" ou envio através do CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
ou CORREIO A.R.
a subrrogaço do imóvel deverá ser comunicada por escrito ao Locador e Fiador
10.
pelo Locatário confdrme determina o artigo 121da Lei 12.112/09.
11.
único - Á locatária responsabilizar-se-à por todos os atos cometidos pelos seus
empregados, ocorri os ou praticados no imóvel locado ou nas dependências comuns do
prtdi em que eA ituado, que venham a oauaar danou a 00i6a6 eu apc§evae.

i

o

CLÁUSULA OITAVJbL - DA INEXECUÇÃO E PENALIDADES
1.
A inexeçuçaQ total ou parcial do Contrato pelo LOCADOR, poderá importar nas
penalidades seuintes
a)
advertência, Dor escrito, quando constatadas pequenas irregularidades para as quais
tenha concorrido;
suspensão clb direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, num
b)
prazo de cito OZ(doi) anoe, dependendo da gravidade da falta;
declaraçao d iniUoneidde para licitar ou contratar nos casos de faltas graves;
C?
na aplicaçãq de penalidades serão admitidos os recursos estabelecidos em lei,
d)
assegurados o contÇaditõrio e a ampla defesa.
Parágrafo Único

Ç. A rescisão do contrato sujeita o LOCADOR à multa rescis6ria

correspondente ao tator de IC'%(dez por cento) do valor do saldo do contrato, corrigido na
data da rescisão, pelos índices oficiais do Governo Federal.
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2.
Fica estipula1a a MULTA por atraso no pagamento do aluguel na proporção de 10%
do valor do documnto acrescidos de 1% ao mês de juros e correção monetária após 30
dias de mora base da no 10PM mensal- À LÕCÀDOflÂ determina que o LÔCÂTARIO seja
considerado em MRA após o 30 (terceiro) dia de vencimento do aluguel.
3.
MULTA: a&! partes acordam multa no valor de 03 ALUt3UEIÓ ATUAIÕ,
PROPROCIONAIS AO TEMPO QUE FALTAR para encerrar o contrato como forma de
indenização ao(a) mi'Iooador(a) conforme a Lei 12.112/09 artigo 40 por desocupação
antecipada do imóyel. A Multa não se aplica nos casos em que a Lei 6.245 permite a
isenção do locatáric&
CLÁUSULA NONA— VALIDADE

•

O presente Contrat4 somente produzirA seus efeitos jurídicos e legais após assinado e
publicado.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
O presente Contrate poderá ser rescindido nos casos seguintes:
a)
por ato unilatral e escrito do LOCATÁRIO, nas situações previstas nos incisos 1 a XII
e XVII, do artigo 76 da Lei n° 6.666193, e suas alteraçoes;
b)
amigavelmerte, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio, com
antecedência mmniriia de 30(trinta) dias, descabendo indenização a qualquer uma das
Partes, resguardano o interesse público;
C)
descumprimnto, por parte do LOCADOR, das obrigações legais e/ou contratuais,
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir o Contrato, a qualquer tempo,
independente de a') ao, interpélação judicial e/ou extrajudicial; judicialmente, nos termos da
legislação vigente.
fica reconhe ido o direito da administração de rescindir unilateralmente o presente
d)
contrato, sem avisd prévio ou indenização nos termos do art. TI e no que couber o art. 75
da Lei 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LFCISLÁCÂÔ APLICÁVEL F CASOS OMISSOS
REOS'ICIA: as partes acordam que este contrato rege-,5c pela Lei 6666193, aplicando-selhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral cios Contratos e disposições do Direito
Privado, em especiI a Lei Federal no 8.245/91; e 12.112/09 e o Código Civil em vigor nos
casos em que a Leijfeferida for omissa, concordando que ambos tomaram ciência do teor
da referidas Leia d apensando assim conter este as demais cláusulas legais pertinentes a
locação de imóvel rsidenciaI.
CLÁVVLA

DÉCIMA

SEGUNDA

DAS

GARANTIAS

1. FIÂNÇÂ LOCAtíClA O Prègénté eõntrta fiMI`A iêntô dá rrtc dë
1
2. O fiador declaraa que o imóvel não possui qualquer Ônus Real encontrando-se livres e
desembaraçados.
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O fiador obria-se a responder pela fiança deste imóvel objeto de locação enquanto
3.
durar o prazo contrqtuat podendo exonerar-se da fiança na forma da Lei 12.112109 artigo 40
Inciso X, comunica4do por escrito ao Locador e ciente de sua responsabilidade perante o
contrato por 120 dI após a exclusão.
4. O LOGATARIO ppderâ desocupar o imóvel no vencimento sem pagamento de multa
bastando domunica ao o locador, por escrito, de que deseja encerrar o contrato.
CLÁUSULA DCIIJA TERCËIRA - FORO

o

AS PARTES ELE*M O FORO da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória - BA,
para solucionar qua(quer problema referente a este contrato que não seja acordado entre as
partes de livre vontde
o
ou venha a colocar em dúvida qualquer item relacionado.
E por estarem cientes e de acordo com todas as cláusulas deste contrato e as cláusulas
legais estabelecidâê na Lei de Locações 8.245191 e sua aIteraço Lei 12.112109, as partes
contratantes, seus fiadores e testemunhas assinam este instrumento em 02(duas) vias de
igual Wvr v um $ çfçitg juntm9ntu çom ia§ tçtçmunh, tk9 relaçionacl?s e
identificadas.
São Félix do Goribe

BA, 03

Mun de São Félix do Coribe
Locatário

A' J1"Ji- fai.ai' a&

itra Diocesana de bom Jesus da Lapa
Locador
•

TESTEMUNHAS:
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Diário Oficial do

Município

SÃO FÉLIX DO CORIBE

São Felix do Coribe/Rabia
Quarta-Feira, Z4 de Mala de Z017
N 00062R/ Ano: VI

• Contrato: N°094/2011
• Locatório: Fun4o Municipal de Assistência Social - Signatário, - Secretária Municipal
de Desenvolvimqnto Soci1l, l'1agçJa LeLa Rocha Andrade,.
• Locador: Mitra iacesana de Boi.Jesusda Lapa, (Pae'óqui
o Francisco de Assis)
- Signatário - PÇDcurador: Jaçkiqn'R9imundo da
• Objeto: Locaçãc de um prédi4 coia:08oito) salas,'despnadp èo uso da Assistência
Social, na manutenção dose,rviços públicos a5;lstnciaisdte município.
• Valor Global: R'11.70Q,0b'(dnze mil e.setecento9 ra'qi
• Vigência; de 03/p4/2017 a 31/1/2
Q17.
4'
• Rase Lega(: Leirederal 2.GGG/Q2.

• Contrate; N°095(2017
• Locatório; Muni' 9ípio de 5o êlLdcGrJ4p
ito, Jutai Eudes
1 * ttdZC4
1
Ribeiro Ferreira
Liocdr: faQra IP!Qces?d de Bom,Jesus da,..Lapa, (Earóquiaão$anffisco de As
- Sina4Çjo' \PrbcQrL4qr?Jkksçn iniundq'c$t$l1v\ (
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município.
• Valor Globa
Q5
M!
• Vig
d02/04)0&k
• Base Legal: Lei
8.666/93
.rederal
5,

Wftvit çal

v»

j

rr7tjr5 sas n ãos

• Contrate: N°096(2017
• Locatórlo: Muniçípio de São Félix do Coribe - Signatário - Prefeito, Jutai Eudes
Ribeiro Ferreira. 1
• Locador! Maria Lopos da Silva - Sicnntário - Proprietária.
e
Objeto: LQCÇQde um prédio, situado à Ai. Lula Eduardo Magalhães, a/n, Centro,
para o funcionarqento de uma unidadç da Polida Çivil deste município,
e
Valor Global: R 9.000,00 (nove mil reais).
• Vigência: de
7.
03/0I2017 a 311121201
• Base Legal: Lei rederal 3.666/93.
-

Avenida Luis Eduardo Magalliâes. SIN - Centro. São Felix do Coribe - Bahia.
www.saoíelixdóc6ribe.ba.gov.br/
15
E-mail: diado.oficial(ãlaolbtilcdoeoribo.ba.sov.br
ASSINATURA DIGITAL - ICI'/BItASIL: 45E5A29033333098F5F8386181D1D345

Tel.: (77)3491-2921
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• Contrato: N°093/2017
• Contratante: Município de São Félix do Çoribe - Signatário - Prefeito, Jutai Eudes
Ribeiro Ferreira.
• Contratado: Antônio Neves de Matos - Signatário - Fornecedor.
• Objeto: Aquisição d@ 2.000doig mil) Iitrog do loito in ngturg, para 2limont2Cãô dn
alunos da rede de Ensino Basto, na manutenção dos serviços de ensino deste
município.
• Valor Global: Rà 4.00000 (quatro mil reais).
• Vigência: de 030412017 a 03106/2017.
• Base Legal: Lei federal 8.666/93.

