EITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

CONTÂTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVa
LOCADOR (A): M4rio Ferreira Campoc, brasileiro, maior, portador do Rg.n°09a9151923
SSP/BA e CPF N9V12.495.911-04, residente á Rua Mário Campos, n1145, Centro - na
cidade de Santa Maria da Vitória - A.
LOCATÁRIO (A): Qlunicipio do São Félix do Coribe, inscrito no CNPJ n016.420.951I000130, situado à Av.Luis Eduardo Magalhães, s/n, bairro Centro - São Félix do Coribe - BA,
neste ato representado pelo o Prefeito o Sr.Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, portador do CPF no
residente nesta.
CPF
nb782.614.49?72
CLÁUSULA FRIMFIRA - VINCULAÇÃ0
As partes acima 4lentificadas têm, entre si, justos e acertados, o presente Contrato de
Prestação de loco, considerando 06 expedientes constantes do processo, no qual se
justifica a dispensp de procedimento licitatório, com base no que dispõe o inciso X, do art.
24 da Lei n° 866/93 e suas alterações, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descrit1s no presente.
CLÁUSULA SEGUNDA

- OBJETIVO

OBJETO: Locação de um imóvel tipo barracão, situado à Praça Presidente
Centro, nesta,aijã funcionamento do almoxarifado deste Município.

MédicL 70,

§ único - Nao seá permitida a sublocação deste imóvel, salvo por autorização expressa e
escrito do locado&

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
* PRAZO: o presJte contrato terá vigência de 09(nove) meses, iniciando-se em 03 de abril
de 2017, com término em 31 de dezembro de 2017. Ais término do praio contrtuaI1 poderá
ser prorrogad9 por igual período, desde que as partes se manifestem.
- DA6 JUSTIFICATIVAS: Diante da necessidade de
armazenamento11dos materiais e produtos da Secretaria de Obras e outras, deste município,
pelo o fato de hão possuir imóvel para manter a guarda de seus materiais adequados,
entretanto, est 1 Secretaria neceaaita locar um imóvel por período temporário, para
funcionamento e seu almoxarifado. O valor da locação após, confirmada prévia verificação
de preiçõ§ rIQ úr@a de interesse Uesta Prefeitura, ficou acordado no valor de R$7OZ,07,
mensal, valor oØmum de mercado, por se tratar de boa estrutura, bem ogicionado, para
movimentação 4e carga e descarga dos materiais desta Prefeitura.
PÂRÁQPÂFO :1ÚNICO

CLÁUULÁ Q(1ARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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•1

-

Manut. Serva admi nistrativos'
07.01 Secretaria àe Obras e Serviços Urbanos - 202
Elemento 339036-9 Outros Serviços de Terciros Pessoa Física (Fonte 00).
-

-

-

CLÁUSULA QUINT A

-

-

-

VALORES E RÊÀJUSTAMENTO

ALUGUEL: as partes contratantes ajustam o valor de R$762,87 ~ selecêntót § 2995lanta e
dois reais e sessera e sete centavos), a ser pago até o dia 10 de cada mês na conta da
CAIXA ECONOMIA FEDERAL AQENCIA:3546 OP:013 CONTA POUPANCA N° 5098-8,
subsequente ao m45 da prestaçao. Totalizando estimado global de R$8.864,03.

•

O ALUGUEL será eajustado a cada 12 meses contados da data de inicio da locaçao pelo
índice oficial do gc verno, acumulado, estabelecendo as partes contratantes, como índice
escolhido o lOF-Fv (índice Geral de Preço Médio) medido pela FOV, ou outro oficial. A
'aplicaâo do
•e acumulado ocorrerá sobre a valor cio aluguel vigente na data do
reajuste. Cm õóc d@ índice aoumuladv negativo, as partes concordam em manter o valor
do aluguel não apli ;ando a correção negativa visando pão de1ás-lo.
CLÁUSULA SEX'A - BENFEITORIAS
Q LOCATÁRIO pcIerá introduzir no imóvel as benfeitorias e adaptações necessárias ao
seu funcionamento e ao exercício das suas atividades, as quais se incorporarã o ao mesmo,
com exceção das*emovlveis.
CLÁUSULA SÉTIjVIA - OURIQAÇÔE$ E RESPONSABILIDADES
As partes acorda C concordam com as seguintes:

•

1.
LOCADO ficará RESPONSA,VEL pelo PAGAMENTO das TAXAS MENSAIS IPTU
(Imposto Predial Territorial Urbano) bem como tocjas as despesas inerentes o imposto de
propriedade do irhóvel, O locatário no compromete a comunicar e entregar ao locador todo e
ao
imóvel.
qualquer docu,çnento que chegar a suas mãos referentes
2.
otrigaçaoÇ Co locatário pagar todas ât despesas estabelecida na específica Lei do
lnquiIinató(ágttaltiz. telefone, Internet etc, durante a locação).
a
ao fármiMo do presente contraw g locatário deverá restituir o imóvel 20 locador nas
mesmas condições rcebiçias e descritas no TERMO DE VlTÕRlÂ INICIAL, parte
integrante deste:kontrato de locação.
4.
Fica estabelecido que o LOQATARIO pague ALUGUEL PRÕ.RATA dos dias que
es€ver na possd do imóvel para reforma de entrega onde fará uso de profissional de sua
ççnfjan9a. Ficará dispensado dó pagamento de aluguel se aceitar orçamento e profissional
de confiança doLOCADOR(A).
õ.
o Jogado), fica desde já autorizado pelo locatário a vistoriar se desejar, anualmente, o
imóvel e solicitUr ao locatário que providencie as reparos que achar necessário para a
conseNaQ3 do imóvel. A visita será comunicada com 03 dias de antecedonçia em horário
estabeleddo r5êo locgtrio.
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•

se houver falecimento ou (Ôsolvência dos Fiadores bem como o desaparecimento dos
6.
bens dados em flana, o LOCTARIO compromete-se a no prazo máximo de ao dias
apresentar nova fiança locaticiafde acordo com Lei 12.112/09 artigo 40- X- parágrafo único,
ficando desde já çorunioado d que o LOCADOR não aceita CAUÇÃO de bens mÔveis.
Caso não apresentedentro do *azo da Lei nova fiança o LOCADOR se reserva o direito de
encerrar o contrato áe locação solicitando ao locatário A IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL.
7.
Em caso de lCão judiciI de despejo ou cobrança de divida referente A locação do
imóvel fica estabelejido cluo o/LOCATMIQ riçrá responsável pelo pagamento das custas
judiciais e extrajudio ais mais hnorários advocatícios de 20% (vinte por céitO) sobre a valor
da causa.
S.
o LÕCATAR O declara(estar ciente de que o não pagamento do DOC de aluguel
impedira o reoebimnto dos pÔximos a vencer, devendo providenciar a regularização dos
'aluguéis vencidosjara poste kr pagamento do atual, salvo acordo por escrito entre 66
partes.
7
as partes aordam qu4 toda e qualquer comunicação referente a locação será na
9.
FORMA ESCRITA INEQUIVpCA e com assinatura de recebimento. Por forma inequívoca
entende-se "EM M4OS" ou evio através do CARTÓRIO DE TITULO6 E OOCUMNTÕ
ou CORREIÕ Ã..4
a subrrogaçáo do imõfvei devera ser comunicada por escrao ao Locador € Fiador
10.
pelo Locatário contrme detertnina o artigo 120 da Lei 12.112109,
11.
único - Á locatária tesponsabilizar-se-á por todos os atos cometidos pelos seus
empregados, ocorIdos ou prtIcados no imóvel locado ou nas dependências comuns do
prédio em que Istá situad, que venham a causar danos a coisas ou a pessoas.
CLÁUSULA OIT

- DA WEXECUÀO E PENALIDADES

1.
A inexecuáo total ou lbarcial do Contrato pelo LOCADOR, poderei importar nas
penalidades seguntô
•

advertênçi, por escrio, quando constatadas pequenas irregularidades para as quais
a)
tenha concorrido;f
b)
suspensãd do direito ie licitar e impedimento de contratar com a Administração, num
prazo de atéO2(doi) anos, $pendendo da gravidade da falta:
declaraçáq de inidon4idade para licitar ou contratar nos casos de faltas graves;
c)
na apIicaão de peiialidades serão admitidos os recursos estabelecidos em lei,
d)
assegurados o contraditório)e a ampla defesa.

4

arÁgráf6 Únic?o - P
~o do contrato sujeita o LOCADOR a multa rescisória
correspondente ,o valor de 10%Çclez por cento) cio vaiot da ffldo cio contrato1 çvrri5ido na
data da resoisaoj pelos indiés oficiais dó Governo Federal,
2
Fica estidulada a M4HSTA por atraso no pagamento do aluguel na proporção de 10%
do valor do do.jmeytó acascidos de 1% aQ mês de juros e correçao monetária após 30
dias de mora bdseada no !GPM mensal. A LOCADORA determina que o LOCATARIO 36)8
considerado en MORA a$s o 31(terceiro) dia de vencimento do aluguel.
í
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o

'1

Mj

MULTA: as 'partes acordam multa no valor de OS ALUGUÉIS ATUAIS,
3.
PROPROCIONAIS AO TEMPO QUE FALTAR para encerrar o contrato como forma de
indenização ao(a) (ocador(a) conforme a Lei 12,112/09 artigo 41por desocupação
antecipada do imóvçl. A Multa no se aplica flOb QQ5 em que a Lei .245 permite a
ienç20 do JocatúriQ4
CLÁUSULA NONA +` VALIDADE
O presente Contrat4 somente produzirá seus efeitos jurídicos e legais após assinado e
publicado.
CLÁUSULA DÉCINÍA - RESCISÃO

o

Ir

'O presente contrat4 poderá ser rescindido nos casos seguintes:
g)
por ato unhIatrl e escrito do LOCATÁRIO, nas situações previstas RQS incisos 1 a XII
e XVI), do artigo 76,cja Lei n° 6.666/03, e suas alferaçSê
amigavelmente, por acordo da partes, medialite formalizaçao de aviso prévio, com
b)
antecedência mínima de 30(trinta) dias, descabendo indeniaØo a qualquer uma das
partas, resguardano o interesse público:
C)
descumprimnto, por parte do LOCADOR, das obrigações legais elou oontratuais,
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir' o Contrato, a qualquer tempo,
independente de $liso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; judicialmente, nos termos da
Ie?isIaço vigente.
fica reconh4ddo o direito da administraçao de rescindir unilateralmente o presente
ci)
Contrato, sem avia prévio ou indenização nos termos do art. 77 e no que couber o art. 78
da Lei 6066/93. 4
CLÁUSULA DÉCfrA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
REGÊNCIA: as pktes acordam que este contrato ?egê-sê pela Lei 6666193, aplicandose-lhe, suptetivamer4e, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições do Direito
Privado, em espepial a Lei Federal n0 8.245191; e 12.112/09 e o Código Civil em vigor nos
casos em que a Lei referida for omissa, concordando que ambos tomaram ciência do teor
das referidas Lei dispensado assim conter este aa demais cláusulas legais pertinentes a
lOC2ÇO de imOvQÍ reidencial.
CLÁUSULA

DÉCIMA

SEGUNDA

DAS

GARANTIAS

1. FIANÇA LOÇATICIA: O presente contrato ficará isento da prestaçao de garantia.
2. O fiador doei r2 que o imóvel nao posaui qualquer ónus eal encontrando-se livres e
desembaraçad.
S
3.

O fiador 4riga-3o a responder pela fiança deste imOvel objeto de 1ocaço enquanto

durar o prazo oohtrutui podendo exonerar-se da fiança na forma da Lei 12,112/09 artigo 40
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inciso x, comuniênn4o por escrito ao Locador e plante de §un responsabilidade perante'o
conlratv por 120 dias ap6s a excluco.
4. O LOCATÁRIO pó orá desocupar o imovel no vencimento sem paarnento de multa
bastando comuncarho o locador, por escrito, de que deseja encerrar o contrato.
CLÁUSULA 0t01M1 TERCEIRA - FORO
AS PARTES ELEGEM O FORO da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória - RA,
Para solucionar qualquer problema referente a este contrato que não seja acordado entre as
partes de livro vojitacie ou vertia a colocar em dóvida qualquer item relacionado.
por estarem cerfes o de acordo com todas as cláu&ulas deste contrato e as clusuIâ
Ia E
legais estabelecidaS na Lei de Locações 6.245/91 e sua alteração L& 12.112109, as partes
contratantes, seusjiadores e testemunhas assinam este instrumento em 02(duas) vias de
igual teor e um jfró efeito juntamGnte com as téatemunhas abaixo relacionadas e
identificadas.
r.rão Çáliy do CorFi4 - BA, 03 de

Lp9atário
griõ Ferreirttampo
Locador
TESTEMUNHAS:"

li

o
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So Felix do Cortbe1tBahla
Quarta-Feira. 24 de Maio de 2017

PMiio QflçIil ao

SÃO FÉLXX DO CORIBE

Município

1,12 000638/ Ano: VI

o
o Contrato: N'099/2017
11 •
1
ii
e Locatono: bunao MunicinNdekóde - Signafrio - Secrst'Ço Municipa de Saõde,
Marcos Ataide O iveira.
Looaøoru; Mira y da iIv,omareignatario - r;dpriet&ia.,
• Objeto; Loca9ã de uma Casa, $Uac
Rua CarpIino 8ernrdino, Mi, Bairro
Agnelo Braga, p ra funcloQamento d;becretaria/MunrtipaldejSaude deste município
15
• Valor Global: R 6.00000Ç(sëirpil
1 reais).
• Vigência: de 03,04/2017 a 'q3/i'0/2Di7.
• case Legal: Lei Federal 8.GGG/93.

• Contrato: N00e/2017
• Contratante: rtihdo Municip9de Ãsf&nciaSocL—Sigatário - Secretária
MLt1aILUiL1flL4F3k&ndrade.
Muncipal do De+envolvmentb
• Confrâtado: VR'Informótia Ltda— Signatúrio - Sócio, Vangles Gasquo.
Ise
ptdVrRo cçetiE4m «yopifero9rflL ser s, arp'4nu? ão ? s
14
V13pc
•at
P
e Vigência: d 03/04/2017 a 03/07/2917.
—

effi ?

2t?'

•

•Base LeaAejt4thíB.SgT

a ern nossas muos

e
N0100/
• Contrato:
2017
• Contratante: M4nicípio de São Félix do Cribe - Signatário - Prefeito, Jutai Eudes
Ribeiro Ferreira4
• Contratado: VR1lnformtica LtUa - Signatário - 3ócio, Vangles Gasques.
e Objeto: Contratação de serviço de tiragem de cépias xercgráficas de documentos,
recarga de cartu,±o e toner, concerto de impressoras, na manutenção dos serviços
públicos administrativos e das escolas de ensino básico deste município.
e Valor Global:
5.100,00 icinco mil e cem reais).
• Vigência: de 03 0412017 a 0310712017.

4

• §nõ LôgM! LêilPêelêrnl 8.888/93.

Aveoida Luis Eduardo Ma0rtihites, SM - Centro, Sito Felix do CoribetEabi,.
www.saorclixçloeoribc,ba.,wv bt/Tci.: (77)3491-2021
li-mal!: diario.ofiein1cianfeIixdccodho.bn.gov.br
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o

• Contrato: N°09712017
• Locatário: Munibípio de São FéIix do Coribe - Signatário - Prefeito, Jutai Eudes
Ribeiro Ferreira.
• Luçadur; Mário [erreira Campos - Signatário - Proprietário.
. Objeto: Locaç& de um predio tipo barracão, situado a Praça Presidente Mdici, TU,
Centro, para o funcionamento do almoxarifado deste município.
• Valor Global: Rt 6S64,03(seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e três
centavos).
• Vigência: de.03 04/2017 a 3111212017.
• Base Legal: Lei Federal 8.666/93.

