PRrFnTUW& MUNICIPAL DE SÃQ FLLI2Ç 110 CO1I11IE

DA?

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

LOCADOR(A): Sabrina Mota Oliveira, brasileira, maior, portadora do Rg.n009116188-64 SSP/BA
e CPF n0790.247.425-57 residente e domiciliada a Av.Luis Eduardo Magalhães, 270 - Centro São Félix do Coribe - BA.
LOGATMIO (A): O FUNDO MUNICIPAL DE QAÚDE DO MUNICÍPIO DE sÂo FÉLIX uo
CORIBE, entidade de Direito Póbflco interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo MasaIh&, Círi,
Centro - na cidade 95o r4lix do Coribe, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
11,416,700(0001-17, neste ato representado pelo o Secretário Municipal de Caúde. o rMarcos
Ataide de Oliveira, brasileiro, cacado, portador do CPP n0470.97.1-15, e Rg.n°8717966
o5rIMc5, residente nesta, nomeada pelo o Decreto Executivo Municipal n0093112016, datado de
03 de janeiro de 2017, doravante denominado de CONTRATANTE.
CLÁUSULA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO
M partes acima identificadas têm, ontre si, justos e acertados, o presente Contrato de locação,
considerando os expedientes constantes do processo, no qual se justifica a dispensa de
licitação, DL n°034, procedimento licitatório, com base no que dispõe o inciso X, do art. 24 da
Lei n° 6666/33 e suas alterações, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO
OBJETO: Locação de um apto com 110m2, situada no prédio á Av.Luis Eduardo Magalhães,
/n1 Qentrv, aoae, para moradia dos médicos do programa °mnis médicos" deste mundpo. na
manutenço dos serviços públicos do snúdó básica, deste município.
2 - Não será permitida a sublocação deste imóvel, salvo por autorização expressa e escrita do
locador,

o

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
PRAZO: o presente contrato terá vigência de 10(dez) meses, iniciando-se em 03 de março de
2017, com término estendendo até 31 de dezembro de 2017. Ao término do prazo contratual:
poderá 3CF prorrogado por igual período, dosto JUA à§ lsârtèg se manfes+om
PÂPÁCRArO ÚMIÓÔ - bÀS JUSTIFICATIVAS: Diante da necessidade çlv mnutSiçao doa
servços públicos de Saúde deste município, em razão do Fundo Municipal de Saúde, não
possuiu imóvel para manter seus serviços básicos essenciais em funcionamento, para
atendimento do inteiro Intôrêa bublico, entre{anto, necessita locar um imóvel por período
temporário, 041.111ntÕ conclui as obras de reformas do local de instalação definitivo da
Secretaria de saúde, na antiga algodoeira, objetivando proporcionar descentralizar o
atendimento dos serviços públicos de saúde deste município. O valor da locação após
confirmada prévia verificação de preços na área de interesse deste município, ficou acordado no
valor do F700,00, mensais, valor comum 9@ mrçada, ôr *õ ISar de boa estrutura, bem
posicionado, para movimentaçao dOS SflMÕ5, inclusive carga o descarga de mater iais.
CLÁUSULA QUARTA - ÓTÃCÃO ORÇAMENTÁRIA
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05.02 - Secretaria de Saúde - 2035 - Manut.das Aóes do Fundo Muniolpal de aúds: El@mento
•
33903-90 - Outros Cervços de Terceiros Pessoa - Fl;iça (fonte OZ).
CLÁUSULA QUINTA - VALQRICC E NEAJU3TAlb1ENTO

%ALUGUEL: âá partes contratantes ajustam e valor de l70,00(setecentos e cinuontn reais, a
ser pago sf6 o dia 10 de cada mês subsççjuvnte ao mes aa prestação, com o valor estimado
para o período global de R$7.500,00(3ete mil e quinhentos reais).
O ALUGUEL será reajustado a cada 12 meses contados da data de inicio da locação pelo
índice oficial do governo, acumulado, estabelecendo çt§ partea contratantes como indic
ggeolhida o ICP-Mdndce Õeral de Prego Mtdio) medido pela rGV, ou outro oficial. À
flplicaço do Çndke acumulado ocorrera aobre o valor do aluguol vigente na data do reajuste.
rEm caso de índice acumulado negativo, as partes concordam êM manter o valor do aluguel não
aplicando a correção negativa visando não defasá-lo.
•
CLÁUSULA 9ÊXTA - BENFEITORIAS
O LOCATÁRIO poderá introduzir no imóvel as benfeitorias e adaptações necessárias ao seu
funcionamento e ao exercício das suas atividades, as quais se incorporarão ao mesmo, com
exceção das removíveis. Somente como prévia sumária autvriçQ do locador.
CLÃUULA STIMA - OBRlQAÇQb E RESPONSABILIDADES
As partes acordam e concordam com as seguintes:
LOCADOR ficará RE$PON6A'vtL pelo PAGAMENTO das TAXAS MWÂI IPTU
1.
(Imposto Predial e Territorial Urbano) bem como todas as despesas 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 d0 locatário pesar todas as cleapeaas estabelecida na epeeitiêa Lei do
lnquilinato(áua, luz, durante a Ioeaço).
3.
ao término do presente contrato o locatário devera restituir o imóvel ao locador nas
mesmas condições recebidas e descritas no TERMO DE VISTQftA INICIAL, parte integrante
deste contrato de locação.
Pica estabelecido que o LOCATARIQ puguo ALUGUEL PRÓ-RATA dos dias que estiver
4.
na posse do imóvel para reforma de entrega onde tarú U50 de profissional de sua confiança.
Picara 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 Q9
5.
anualmente, o
imóvel 0 98]it!itâP âô Iocatro que providencie o reparos que achar necessário para a
contervaçao do;móvel. A visita sera comunicada com 03 dias de antecedência em horário
estabelecido pelo locatário.
6.
se houver falecimento ou insolvência dos Fiadores bem come o doaparecimento dos
bens dados êm fianca. o LOCATÁRIO compromete-se a no prazo maximo de 30 dias
aprêntar nova fiança locafida de acordo com Lei 12.112/08 artigo 40- X- parágrafo único,
ficando desde já comunicado de que o LOCADOR não aceita CAUÇÃO de bens móveis Caso
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•

não apresente dentro do prazo da Lei nova fian?a o LOQADQF se reaerva o direito de encerrar
o contrato de locação solicitando ao locatário A IMEDIATA D600UF'AÇAO DO IMÓVEL.
7.
Em caso de Ação judicial de despejo ou cobrança de dívida referente à locação do
imóvel fica estabelecido que o LOCATÁRIO será responsável pelo pagamento das custas
judiciais e extrajudiciais mais honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa.
o LOCATÁRIO declara estar dente de sue o não pagamento do DOG de aluguel
a.
impedirá o recebimento dos próximos a vencer, devendo providenciar a regularização dos
aluguéis vencidos para posterior pagamento do atual, 5a1V0 acordo por escrito entro as partes.
as partes acordam que toda e qualquer comunicação referente a looaçao será na
9.
FORMA ESCRITA E INEQUIVOCA e com assinatura de recebimento, For forma inequívoca
entende-ge "EM MÃOS" ou envio através do CARTÓRIO DE TÍTULQ6 E UOCUMNTOS 011
CORREIO A.R.
a çubrrogâçãô do imóvel deverá ser comunicada por escrito ao Locador e Fiador pelo
10.
Locatário conforme determina o artigo 121da Lei 12112/09.
11.
§ único - A locatária responsabilizar-se-á por todos os atos cometidos pelo
QU6
empregados, ocorridos ou prWinnelõP. no im6vel locado ou nas dependências comuns cio prõdio
em que esta situado, que venham a causar cianos a coisas ou a pessoas.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXEC(JÇÂO E PENALIDADES
A inexecuo tótal ou parcial do Contrato pelo LOCADOR, poderA importar nas
1.
penalidades seguintes:
a)
advertência, por escrito, quando constatadas pequenas irregularidades para as quais
tenha concorrido;
b)
suspensão do direito de licitar e impedimento do contratar com a Ãdmnstraçào, num
prazo de atÓ Q2(dois) Unos, dependendo da gravidade da falta;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar nos casos de faltas
C)
ci)
na aplicação de penalidades serão admitidos os recursos estabelecidos em lei,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Parárafç QfligQ - p rescisão do contrato sujeita o LOCADOR à multa rescisória
correspondente ao valor de 10%(dez por cento) do valor do saldo do contrato, corrigido na data
da rescisão, pelos índices oficiais do Governo Federal.
Fica estipulada a MULTA por atraso no pagamento dó Aluguel na proporção de 10% do
valor do documento acrescidos de 1% ao MAP de juroe e oorre5o monetária após $0 citas cie
mura baeada no IGPM mennl. A LOCÂDOPÃ determina que o LOCATARIO seja çç5jçftJ
em MORA após Q 3 (terceiro) dia de vencimento d0 aluguel.
MULTA: as partes acordam multa no valor de 03 ALUGUÉIS ATUAIS, PRÕPÔCIONAIS
3.
AO TEMPO QUE FALTAR para encerrar o contrato como forma de indenização ao(a) Iocador(a
conforme a Lei 12.112109 artigo 40 por desocupação antecipada do imóvel. A Multa não se
aplica nos casos em que a Lei 0.245 permite a isenção do locatário.
2.

CLÁUSULA NONA - VALIDADE
o presente Contrato somente produzira seus eleitos jurldicôr e legais após assinado e
publicado.
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CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
O presente Contrâto poderá ser rescindido nos casos seguintes:
a)
por aio unilateral e escrito do LQQATAIO, nas situações previstas nos incisos 1 a XII e
XVII, do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, e suas alterações;
b)
amigavelmente, por acordo das partes, mediante furmaliaçao de aviso prévio, com
antecedência mínima de Ô(tdnta) dias, descabendo indenizaçao a qualquer uma das partes,
resguardando o interesse público;
degcumprimento, por parte do LOCADOR, das obrigações legais e/ou contratuais,
C)
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir o Contrato, a qualquer tempo, independente
de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; Judicialmente, nos termgç Vçj Iogialaçao vigente.
d)
fica reconhecido o direita da admnstraçao de rescindir unilateralmente o presente
contrato, sem aviso próvia ou indenzaçâo nos termos do art, 77 e no que couber o art. 78 da Lei
8666193.
QLÁU3U1LA DÉCIMA PRIMEIRA - LFÓItLÂQaO APLICÁVEL E QAUQQ oiviiaaos
REGÊNCIA: as partes acordam que este contrato rege-se pela Lei 8.666/93, aplicando-se lhe,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições do Direito Privado,
em especial a Lei Federal n° 8.245/91: e 12.112/09 e o Código Civil em vigqç noa 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 legais pertinentes a locação de imóvel
residencial.
QLÁU3ULA

DÉCIMA

99CUNDA

PA0

GARANTIAS

1. FIANÇA LtJCATICIÃ: O presente contrato ficará isento cia prestação de garantia.
2. O fiador declara que o imóvel não possui qualquer Ônus Real encontrando-se livres e
desembaraçados.
3.
O fiador obriga-sê * responder pela fiana deste imóvel objeto de locação enquanto durar
o prazo contratual podendo exonerar-se da fian9a na forma da Lei 12.112/09 artigo 40 Inciso X,
comunicando por escrito ao Locador e ciente de sua responsabilidade perante o contrato por
120 dias após a exclusão.
4. O LOCATAPIO poderá desocupar o imóvel no vencimento sem pagamento de multa
bastando comunicar ao o locador, por escrito, de que deseja encerrar o contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
4.1 - A3 FARTES ELECM O ronõ da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória para solucionar qualquer problema referente, a eto contrato que não seja acordado entre as
partes de livre vontade ou venha a colocar em dúvida qualquer item relacionado.
4.2 - Caso Má venda do imóvel será efetivado o distrato do contrato, conforme comunicação ao
locatório,
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PREFLITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBL
ESTADO DA I3MIIA

4.3 - DAS BENFEITORIAS g CONSERVAÇÃO E OSRIGAÇOE6 QbRt O IMÓVEL:
4.3.1 - As despesas de água e energia elétrica serão por conta da locatária, Prefeitura;
4,a2 - As despesas com o IPTU e outras taxas relacionadas ao imÓvel ero por conta do
locador, contratado:
E por estarem cientes e de acordo com todas as cláusulas deste contrato e as cláusulas legais
estabelecidas na Lei de Locações 8.245191 e sua altera?o Lei 12.1 12/OS, aa partes
contratantes, seus fiadores ó testemunhas assinam este instrumento em Q2(duaa) vias de igual
teor e um só efeito juntamente com as testemunhas abaixo relacionadas e identificadas.
São Félix do Coribe - BA, 03 de março de
Pundorde Saúde
' kcQ otuwccÔ
Sabrina Mofa Oliveira
Locador(a)
T3TMUNHAS:
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