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CONTRATO VINCULADO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE julu/BA CNPJ: 

fl4JsiI8I00O1L 	neste 	ato 
representado pelo Prefeito Municipal 
denominados simplesmente de Locatária, e 
de outro lado a pessoa fisica Eurisalia 
Magalbaes Neves Vilas Boas- CPF 
012.577.435-46. Celebram o Pactg para • de Locaç3o de fmóvet Urbano no PROC. 
4DM 012/2017 - DISP. LIC. 011/17 

O MUNICÍPIO DE Zuni/DA, airavS do PREFEITURA MUNICPAL DE IUIU -# pessoa 
jurídica de direito público interno, Inscrito no CNPJ sob o n° 16.416.158/0001-87 com 
sede na Praça Abiio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINALDO 
6&RBOSA DE GOES, Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade 
o49n403-07 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 608929.435-77, residente e domiciliado na ciøade 
clt i,flUIBA a seguir denominada LOCATÁRIA, e a pessoa ffs:ca Eurisalia Magaihães 
Neves Vilas Boas, inscrita no CPF sob N° 012.577.435-46, com residência na Travessa 

ECçr TeIxeTra 	0  50 - Bairro São Francisco- GuanarnbVBa, representada neste aw pela 
,lcsrr:: abaixo assinado, a seguir denomInada simplesmente LOCADOR(A), flrn,ani o 
rrsente contrato, na forma e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O prc•un1e Contrato faz parte do Pacto para Locaçào de Imóvet Urbano, localizado na 
Praça Santa Luzia, n°1126 - Centro TUIU/BA, destinado ao funcionamento da 
Secretaria de Educação. 

CLÁUSULA SECIJNDA - DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDIDA 

2.1 A finaudade da Iocaço é a utilização do mesmo para o funcionamento da Secretaria de 
Educação, urna vez que municipalidade no dispõe de imóvel próprio adequado para atender 
a necessidade. 

2.2 1 ica convencionado entre as partes que, por razões de r.teresse público, poderá a 
LOCATÁRIA alterar a flnalvDde pública a ser atendida pe{a presente locaçk, a qualquer 
Lcnu, s,sn que isso çcarret 	esciso cio contrato, muita ou o devei de pagar qualquer 

ào ao LOCADOR(A). 

2.3 A modiíicaço na destinaço a ser dada ao imóvel será formalizada através de termo 
dCvu. previarnente analisado pob Assessoria )uridca do Município de IUIU/Ba. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGENCIA 

3.1 O pr2scmfle instrumento terá vigência de 11 (onze) meses e 12 (doze) dias, tendo 
cm 1910112p1 e fiitdanclo em 31/12/2017 podendo ser prorrogado por igual 

)ei Oco aravés de Termo Aditivo, vedada a prorrogação automática e/ou ainda por prazo 
inceterminado. 
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4.1 O valor total do presente acordo é de R 9.120,00 (Nove mil cento e vinte reais) 
SCI1(!Ú pagamento proporcional no primeiro mês no valor de R$ 320,00, e mais 11 (onze) 
parcelas iguais e sucessivas no valor mensal de R$ 800,00, onde o pagamento efetivar-se-á 

e atesto pela Secretaria Correspondente a da Locação. A municipalidade terá um prazo 
o( ca.2 10 (dez) dias úteis, contados a partir da expedição da Nota de Liquidação para reahzar 

O uagarnento. 

4.2 Nos termos da Lei Federal n° 10.192, de 11.02.2001, a cada período de 11 (onze) meses, 
ronrados da data da proposta ou cio último reajuste, é permitido o reajustamento do valor do 
aluguel. 

4.3 O reajuste do preço contratado levará em consideraço o Indico Nacionai de Preços ao 
Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou o 
i G PM 

4.4 O reajuste será efetuado por meio de simples apostiiamento, nos termos do artigo 65, 
pargraío 8, da Lei Federal no. 8.666/93, após prévia análise da Assessoria )ur(dica da 
Düç,toria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de IUItJ/Ba, 

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

5.1 As despesas decorrentes da aquisição dos materiais e da execuço dos serviços 
co,,tra'cados, correrão á conta de recursos constantes de dotaçdes consignadas no Orçamento 
P'iunicpal vigente, ou seja Exercício 2017, e no ano seguinte, caso haja prorrogaço, 
LItIlF/cH) a dotação correspondente à mesma. 

P.ffLACÃO VICENTE EM 2017; 

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS INFRASTRUTURA E PLANEJAMENTO 
04.12.361.003.2016/33.90.36.00- fonte 01 

CLÃUSIJLA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 

6.1 -O LOCADOR(A) é obriyado a: 

1 	tntregar ao LOCATÁRIO o im6vel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e 
na 	,ii fixada neste instrumento; 
1 	cirantii, durante o teilpo da iocação, o uso pacifico do móvei iocado; 

rçDondpr pelos vícios e deíeitos ariterioms a locação; 
IV 	iolmecet ao LOCATARXO recibo discriminado das imporlâncias a este pagas, vedada à 
CIU 1 Ld L ão g e nérka 

V - pagar as taxas de administração imobiliária e de iflterrnedíaç6es se existirem; 
vi 	pagar os impostos e taxas, e ainda o prëmio de seguro contra fogo, que incidam ou 
ven;xi,11 a incidir sobre e imóvel; 
Vil 	pagar as despesas extraordinárias de condorninio a se inciuindo todas aquelas que não 

refiram a gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente as enumeradas no 
parágrafo único do artigo 22 da lei n° 8.245/91. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRI( 

7.1- O LOCATARIO é obrigado a: 

___ fi4 .: 
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-car pontualmente o alucuel; 
.,- Jizar o imóvel para atendimento de finalidade pública; 

Ii! - estituir o móvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações 
decirrentes de seu uso norma; e aquelas decorrentes de caso íortuito ou (orça maior; 

	

/ 	evar imediatamente ao conhecimento do locador o surgirnento de qualquer dano ou 
cefeito cuja reparação a este incumba, bem como as evenivais turbações de terceiros; 
v - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações 
provocados por si ou seus agentes; 
VI - entregar imediatamente a(o) LOCADOR(A) os documentos de cobrança de tributos e 
C)G9OS ronciominiais de sua responsabilidade, bem como qualquer intimação, multa ou 
e,ic'wia de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, LOCATARIO; 
VII - pagar as despesas relativas ao consumo de energia elétrica, gãs, água e esgoto e a 
serviço de telefonia ou outros meios de comunicação; 
Viii - permitir a vistoria do irnóv& pelo locador ou por seu niandatáro, mediante cornbinaço 
prévia, de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado por terceiros, na hipótese 
de alenação do mesmo em quando nào possuir interesse no exercício de seu direito de 

refrrêncra de aquisição; 

	

IX 	oagar as despesas ordtnórias de condomínio, entendidas como tais aquelas necess&ias á 
1t; açâo e manutenção ao móvel, notadamente as enumeradas no §10  do artigo 23 da 

8 ?'lS/Oi; 
permitir a realização de reparos urgentes pelo LOCADOR(A), com direito a abatimento 

jo volor do aluguel na hipótese de os reparos durarem mais de lO (dez) dias e a rescindir o 
contrato caso seja ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias. 
XI - Na devolução do mesmo deverá estar pintado da mesma forma, e com demais condições 
ci iorma incial. 

CLAkJSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO LOCATÁRIO 

8.1 Com base nu §30  do artigo 62 e no artigo 58, 1 e li da Lei i° 8.666/93 são atribuidas ao 
LOCLTARIO as seguintes prerrogativas: 

1 - modificar linilateralmente o contrato para meUior adequação ao atendimento da finalidade 
de interesse público a que se destina, sendo sempre assegurada ao LOCADOR a manutenção 
:to equilíbrio econômico-financeiro do ajuste; 

c,!idir unilaterairnente o contrato, independeriternrjnte do pagamento de multa ou de 
io rév:o, após autoriaçio escrita e fundamentada (id autoridade competente, pelos 

a Seguir: 

cumprnento ou cunipn,nento irregular das ohrigaç5es do LOCADOR; 
raoes de interesse pihco, de alta reIevncia e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade a que está subordinado o órgão que intermedeia o 
presente ajuste, e exaradjs i.io  processo adrninistralivo a que se refere o contato: 
c) ourrênc{a de caso fortuito ou iorça n'aior, regularmente comprovado, impeditivo da 

Kecução do contrato, 

8.2 Rcscinddo o contrato poros motivos enumerados nas alíneas 'b" e "c" desta cIzusuIa, 
nc,Ja cuia do LOCADOR serã o mesmo ressarcjdc dos prejuízos camprovadamente 

r tc•:-a direito ao pagamento dos aluguéis reIativo ao período em que vigeu o ajuste. 

CLÁSIJLA NONA - DAS BENFEITSRIAS 
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9.1 - O LOCATÁRIO fica desde já autorizado a reaízar rio imóvá1 lotado toda e quaisqu& 
benfeitoria necessária ou útil para a execução da flnakdade pública a ser atendida pela 

presente locação, sendo desnecessário prévio e expresso consentimento do LOCADOR. 

9.2 O valor de toda e qualquer benfeitoria útit ou necessária no remov(vel seni causar danos 

!O imóvel realizada pelo LOCATÁRIO poderá ser abatido dos alugueis a serem pagos, até a 

:r.ti(r máximo de 20% (vinte por cento) de cada parcela mensal, até integral ressarcimento. 

Ai,al,urentoS acima do percentual indicado pocerà0 ser realizados após expresso 

u,r'urfl,ruefltO por escrito do LOCADOR(A). 

9.3 j&j inposshilidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas nos termos do parágrafo 
,rinr:IIo desta cláusula, liça o LOCATARIO autorizado a reter o imãvcl, até que seja 

nL.egFrneflte indenizado. 

9.4 lnda a locação, toda e qualquer benfeitoria removtvel realizada pelo LOCATÁRIO 
JuCJerd ser levantada, ãs suas expensas, desde que sua retirada não acarrete danos ao 

II.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DIREITO DE PREFERiNCIA 

10.1 Nos termos cio artigo 27 e seguintes da Leio0  8.215/91, no caso de venda, promessa 

dc venda, cessão, promessa de cessão de direftos ou dação em pagamento do imóvel lacado, 

o LOCATÁRIO tem preferéncia para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições 
Lom terceiros devendo o LOCADOR(A) dar-lhe ciêncis do negócio mediante notiíicação 

UC :i, ii 01] extrajucH dai. 

10.2 O LOCATÁRIO terâ ir&o de 30 (trinta) dias para manifestar de íoima inequívoca sua 

i; rftfl ;tO Ufl d(]C]uILie O I!llQVI. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO E ADITAMENTOS 

111 	Na hipótese dcc LOCATÁRIO não possuir interesse em adquirir o imõvel tocado, fica 

aesdQ já acenado, conforme artigo 80  da Lei no 8.245/91, que para o caso de sua ahenaçáo 
ou ç:-ão a terceiros permanecerá vigente o presente contrato de locação. 

tI.2 - roda e qualquer modiflcço dos termos do presente ajuste será formalizada através 
,fl cínu aditivo, após prévia nianifeslação da Assessoria Jurídica da Diretoria de Licitações e 

Convatus da Prefeilura Municipaj de IUIUJBA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 

12.1 O presente contrato será publicado no Diário Oficial do Município DOM, da Preretura 
t'Iunaal cio IUIU/BA, sitc: wyw.iuiu.ba.aov.br  corno condição indispensável à sua eficácii. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1 O LOCATÁRIO poderá rescindir, unilaterairnente, este Contrato, independente de 
nterpdação judicial ou extrajudicíal, sempre que os interesses públicos sobrepor os interesses 
paRIcuares 	

(. 
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13.2 Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência 
para d LOCATARJA: 

13.2.1 A rescisão amigáve' ou administrativa deverá ser precedida de autorização eScrita e 
!uiuwnentada da au(ordade competente da LOcATARIA; 

13.2.2 Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do(a) LOCADOR(A), será ressarcido a este os 
pejutos regularmente comprovados que houver sofrido, lendo direito a: 

di Paqamentos devidos por períodos que o imóvei esleve sob a responsabilidade di 
LO( ArARIA atè a data cia rescisão; 

13.3 Judicial 'los termos cia legislação cm vigor. 

13,4 Considerando a coebraço deste contrt,do com base na Lei 8.666/93 e suas 
aIeroC5eS, e, no caso de rescisão rundamentarã cern base nos art. 77, 78 e 79 da citada Lei. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS E FORO 

14.J. Este contrato é regido pela Lei n°. 8.656193, a fim cc dirimir alguma dúvida em casos 
or1lIsDs. 

14.2 As partes signatárias deste Contrato etegeni o Foro da Comarca de Carinhanha do 
E;mcJo da Bahia, com renúncia expressa a Qualquer outro, por mais privUegiado que seja. 

E po estai-em justas e contratadas, assinam o presente Contrato, ern02 (duas) vias,4iguai 
tüor 	jnic.o efeito, na presença das testemunhas abaixo. 	/ 	 / 

19 de )anejrde 2017. 

PREFEITURA 
Reibaldo Barbosa de Gões 

LOCATÁRIA 

rnjaoc 	'\-, vL, 
EURISALIA )1AGALHAES NEVES VILAS BOAS 

LOCADOR (A) 

ES 1 EMUNHAS 
-- 	- 

Dilçar, Pertira Mcn!aiyo Júnior - CPF O3S.g78) 11 

1 , 11,' 	nm. ae 	- CPU 595.6c.2 5b. 

1 


