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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

LOCADOR(A): Henrique Alves Oliveira, brasileiro, maior, portador do Rg.n02.471.948

SSP/DP õ 12p040.920.0990, residente e domkilado a nua Jorge Fogaça, 50, Centro na Cidade de 8ão do Coribe - DA,
LOCATÁRIO: O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno,
com sede A Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da
caMa. inscrito no CNPJ sob o n° 15.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito, o
Sr.Jutai Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n0782.614.495-72, residente nesta.

CLÁUSULA PRIMEIRA — VINCULAÇÃO
Ø

As partes acma ;cientificadas têm, entre si, justos e acertados, o presente QQntrate cia
locaçao, consicleranuç os expedientes constantes do processo, no qual se justifica a
dispensa da procedimento licitatõrio DL n003512017, com base no que dispõe o inciso X,
do art. 24 da Lei n° 8666/93 e suas alterações, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente.

CLÁUSULA SEGUNDA — OBJETIVO
OBJETO: Locação de salas do prédio situado à Av.Luis Eduardo Magalhães,
para funcionamento da Secretaria cia UaunUa Municipul, cleate Município.

356, centro,

§ Único — No cera permitida a sublocação deste imóvel, salvo por autorização expressa
e escrita do locador.
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GLAUSIJLA TERCEIRA — PRAZO
PRAZO: o presente contrato terá vigência de 10(dez) meses, iniciando-se em 03 de
março de 2017, com término em 31 de dezembro de 2017. Ao término do prazo
contratual, poderá ser prorrogado por igual período, desde que as partes se manifestem.
ISÁ&RÂaRAFÕ ÚNICO - DAS JUSTIFICATIVAS: Diante da necessidade de, manutençau
dos serviços públicos tributário deste município, em razão do mesmo não possuir imóvel
para manter seus serviços básicos, enfrefanto, esta georetaria necessita locar um im6vel
por período femporÁro. objetivando proporcionar serviços de interesse públicos deste
município. O valor acordado conforme pesquisa de preço é de R$1.200,00, valor corrente
de mercado local, uma vez que se trata de espaço físico adequado, onde faculta o
acesso adequado as pessoas.

ÕLÁ1JULÁ ÕUÂRTA — IDOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA

ia.oi - Ooorotaria Municipal cio fazenda — rrojlAtiv 2051 Manut.das Ações dos
Serviços da SEFAZ — Elementos:339036-00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (Fonte 00).

0111,

o
CLÁUSULA QUINTA - VALORES E REAJUSTAMENTO

ALUGUËL! as partes contratantes ajustam o valor mensal de R$1.200,00, a ser pago até
o dia 10 de cada mês subseqüente, com valor estimado global de R12.000,00;
O ALUGUEL será reajustado a cada 12 meses contados da data de inicio da locação
pelo índice oficial do governo, acumulado, estabelecendo as partes, como índice
aplicável de reajuste o IGP-M(índice Geral de Preço Médio? medido Feia FGV. A
aplicação do fndke acumulado ocorrerá sobre o valor clu aluguel-vigente na data do
reajuste. Em case cia índice acumulado negativo, as partes concordam em manter o valor
do aluguel nau aplicando a corueçao negativa visando no detas-Io. 1

CLÁUSULA SEXTA - DNFLITQI%IA
O LOCATÁRIO podara introduzir no imóvel as benfeitorias e adaptações necessárias ao
seu funcionamento e ao exercício das suas atividades, as quais se incorporarão ao
mesmo, com exceção das removíveis.

CLÁIJULA 6T1MA - 00ft10AÇÕE3 E RESPONSASILIDAQES
Ag parte acordam e concordam com as seguintes:
1.
LOCADOR ficara RESPONSAVEL pelo PAGAMENTO das TALAS MENAIC IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) bem como todas as aespesas inerentes o imposto de propriedade do imóvel, O
locatário se compromete a comunicar e entregar ao locador todo e qualquer documento que chegar a suas
mãos referentes ao imóvel.
2.
obrigação do locatário pagar todas as despesas estabelecida na específica Lei do
Inquilinato(água, luz, durante a locação).
Elo termino do presente contrato o locatário deveró retituir a imóvel âô locador nas mesmas
U.
oondlçoea recebidas e descritas no TERMO DE VISTORIA INICIAL, pârtê integrante deste contrato de
locação.
.41
Uiva eatabelecido que o LOCATAIIO pague ALUGUEL PRÓ-RATA dos dias que estiver na posse
do Imóvel para reforma de entrega onde fará uso de profissional de sua confiança. Ficará dispensado do
pagamento de aluguel se aceitar orçamento e profissional de confiança do LOCADOR(A).
o locador fica desde já autorizado pelo locatário a vistoriar se desejar, anualmente, o imóvel e
E.
solicitar ao locatário que providencie os reparos que achar necessário para a conservação do imóvel. A
visita será comunicada com 03 dias de antecedência em horário estabelecido pelo locatário.
6.
se houver falecimento ou insolvência dos Fiadores bem como o desaparecimento dos bens dados
em fiança, o LOCATARIO compromete-se a no prazo máximo de 30 dias apresentar nova fiança locatícia
de acordo com Lei 12.112/00 artigo 40- X- parágrafo único, ficando desde já comunicado de que o
LOCÂDOP na âceIa CÁUCÂÕ cio 6ens m6veis. Caso não apresente dentro do prazo da Lei nova fiança o
LOCADOR se reserva o direIto do encerrar o contrato de locação solicitando ao locatário A IMEDIATA
D20CUPAOÂO DÓ IMÓVrL.
tm caso de Ação judicial de despejo ou cobrança do divida referente à locação do imóvel fica
7.
estabelecido que o LOCATÁRIO será responával pelo panmênto das cutâs judiciais e
extr2judtciai mgig honcIrárim âdvõcatícios de 20% (vinte por cento sobre o valor da
causa.
8.
o LOCATÁRIO declara estar ciente de que o não pagamento do DOC de aluguel
impedirá o recebimento dos próximos a vencer, devendo providenciar a regularização dos
aluguéis vencidos para posterior pagamento do atual, salvo acordo por escrito entre as
partoc.
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9.
as partes acordam que toda e qualquer comunicação referente a locação será na
FORMA ESCRITA E INEQUIVOCA e com assinatura de recebimento. Por forma
inequívoca entende-se "EM MÃOS" ou envio através do CARTÓRIO DE TITULQ
DOCUMENTOS ou CORREIO A.R.

10.
a subrrogaçao cio imóvel deverá ser comunicada por escrito ao Locador e Fiador
pelo Locatario conforme determina o artigo 120 da Lei 12.112/09.
11. 5 Único - A locatária responsabilizar-se-õ por todos os atos cometidos pelos seus
empregados, 999rrIqQs OU pratiadoa no imóvel locado ou nas dependencias comuns do
prtdio em que cóM situado, que venham a causar danos a coisas ou a pessoas.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E PENALIDADES

•

A inexeQu9Q total OU parcial do Qontrato pelo LOGADOR, poderá importar nas
1.
penajiclades seguintes:

a)
advertência, por escrito, quando constatadas pequênas irregularidades para as
quais tenha concorrido;
b)
auponao da direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração,
num prazo de ate OZ(dois) anos, dependendo da gravidade da falta;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar nos casos de faltas graves;
c)
d)
na aplicação de penalidades serão admitidos os recursos estabelecidos em lei,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Única - A rescisão do contrato sujeita o LOCADOR 8 multa rescisória
correspondente ao valor dê 100/.(dez por cento) do valor do saldo do contrato, corrigido
na data da resdso, pelos índices oficiais do Governo Federal.
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Av. Luis Eduardo Maga1Iies, s)n

Fica octipulada â MULTA por atraso nó pagamento do aluguel na proporção de

2.

10% do valor do documento acrescidos de 1010 ao más de juros e correção monetária
após 30 dias de mora baseada no 10PM mensal. A LOCADORA determina que o
LOCATARIO seja considerado em MORA após o 30 (terceiro) dia de vencimento do
aluguel.
MULTA, a prtês iôõrdàm multa no valor de 02 ÂLUCUI ATUA(,
3.
PROPROCIOMÂIC AO TEMPO our FALTAR para encerrar o contrato como forma de
indenizaçao aoça) locador(a) conforme a Lei 12.11?199 çi Nog 40 por
20
antecipada do imóvel. A Multa não se aplica nos casos em que a Lei 5.245 permite a
isenção do locatro
1

CLÁUSULA NONA - VALIDADE

O presente Contrato somente produzirá seus efeitos jurídicos e legais após assinado e
publicado.
GLÁU6ULA Dt011VlA - gLaclaAo
Q proonte Contrate podorU aer rescindido nos casos seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO COuBE
ESTADO DA BAHIA

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nas situações previstas nos incisos 1 a
XII e XVII, do artigo 78 da Lei n° 8.686/93 e suas alterações;
b) amigavelmente, por açordç' dei§ partes, mediante Tormalizaçao de aviso previu,
com anteçedõnola mínima de 30(trinta) dias, descabendo lridenizaçao a qualquer uma
das partes, resguardando o interesse público;
C)
descumprimento, por parte do LOCADOR, das obrigações legais e/ou contratuais,
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir o Contrato, a qualquer tempo,
independente de aviso, intQrpela99 juçliiaI e/Qu extrajudiçial; judicialmente, nos termos
da legiolaçao vigente.
d)
fica reconhecido o direito da ndminigtrao de rescindir unilateralmente o presenfe
contrato, tem aviso prévio ou indenizaQ5o nos termos do art. 77 e no que couber o art. 78
da Lei 6660/93.
•

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

REGÊNCIA: as partes acordam que este contrato rege-se pela Lei 8666/93, aplicandose'IIie, supletivamente, os princípiog da Teoria Geral dôc CôntrMó§ e diôsies dó
Direito Privado, em espêcii a Lei Federal 1n0 8.24/01; e 12.112)00 e o Código Civil em
vigor nos casos em que a Lei referida for omissa, concordando que ambos tomaram
ciência do teor das referidas Leis dispensando assim conter este as demais cláusulas
Iogaig portinenteg a Iôcâeo dê imóvel residenciaL
CLÁUSULA

DÉCIMA

SEGUNDA

DAS

GARANTIAS

1.FIANÇA LOCATÍCIA: O presente contrato ficará isento da prestação de garantia.
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2.O fiador declara que o ;mável no possui qualquer ônus Real encontrando-se livres e
desembaraçados.
3. O fiador obriga-se a responder pela fiança deste imóvel objeto de locação
enquanto durar o prazo contratual podendo exonerar-se da fian9a na forma da Lei
12.112/09 artigo 40 Inçise X, oomuniçando por escrito ao Locador
ciente de sua
responsabilidade perante o contrato por 120 dias após a exclusao.
4.O LOCATARIO poderá desocupar o imóvel no vencimento sem pagamento de multa
bastando comunicar ao o locador1 por escrito1 de sue çleuja unçerrar ç ççntratv,
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
AS FARTES ELEGEM O FORO da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória - 8k
para solucionar qualquer problema referente a este contrato que no soja acordado entre
as partes de livre vontade 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 estabelecidas na Lei de Locações 6245191 e 9112 alteraçflo Lei 12112109, no.

ti,.

e

partes contratantes, seus fiadores e testemunhas assinam este instrumento em 02(duas)
Vi29 dê iguni tcr ê um gó efeito junfamenfe com as testemunhas abaxo relacionadas e
identificadas.
São Féiix do Coribe - BA, 03 de • ar o

élix do Coribe
Locatário
enrique Alve Qilveira
Locador
2-
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