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CONTRATO ADMINISTRATWO DE 	"LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO' - N°015/li 
S5C) ,OriTN!STRATIVO P 013/2017 	 DiSPENSS DE L1CTAAO NOl?(2Oi7 

CONTRATO VINCULADO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IIJIUÍBA CNPJ: 

16.416i58/0001r2k 	neste 	ato 
representado pelo Prefeito Municipal 
denominados simplesmente de Locatária, r 
de outro lado a pessoa física Eurisalia 
Magalhaes Neves Vilas Boas- CPF 
012.577.435-46. Celebram o Pacto para 
de Locação de Imóvel Urbano no PROC. 
ADM 013/2017 - DISP. LIC. 012/17 

O MUNICÍPIO DE IIJIU/BA, através do PREFEITURA MUNICPAL DE 10W —t pessoa 

utIio de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o no 16.416.158/0001-87. co ra 

ecc i,3. Praça Abílio pereira, 232, aqui representado pdo Prefeito Municipal, Sr. REINALDO 
'ARC54 DE GÓES, Brasileiro (asado, servidor público, portador da cédula de identidade 
t'42o3-O7 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 608.929.43572, residente e domictliaclo mi cidade 
de lu}u7F3A a seguir denominada LOCATARIA, e a pessoa física Eurisalia Magalhãcs 
Neves Viras Boas, inscrita no CPF sob N° 012.577.435-46, com residência na Travessa 

ldqr íeixeira 	n°  &o 	Bairro São Francisco- Guanambi/Ba, representada neste ato pela 
7elrn) ahaio assinado, a seguir denominada simplesmente LOCADOR(A), Firmam o 
preselV contrato, na forma e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente Contraio faz parte do Pacto para Locação de Imóvel Urbano, focalizado na 
Praça Santa Luzia, n0112A - Centro lulu/BA, destinado ao funcionamento da 
Divisio da Cultura. 

CLÃUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDIDA 

2.1 : inahclade da iocação é a utilização do mesmo para o funcionamento oa Divisão da 
Cultos a. urna vez que rnun(oj;iiade não dispõe ue rn6je próprio adequado para atemer 

daae. 

2.2 F 	convencionado entre as partes que, por razões de interesse ptblico, poderã a 
LOCATAItIA afterar a finaudade pública a ser atendida pela presente Iocaço, a qualquer 
trTnh,o sem que isso acarrete rescisão do contrato, multa ou o dever de pagar qualquer 
nd'naçáo ao LOCADOR(A). 

2.3 ' modificação na destiruç.o a ser dada ao irnõvel será formalizada através de termo 
ptcvibmentL1  analisado peia Assessoria iurki iça de NiuniCipio de IUIU/Ba. 

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA 

3.1 O presente instrumento terá vigência de 11 (onze) meses e 12 (doze) dias, tendo 
nico em 19/01/2017 e findando em 31/12f 2017, podendo ser prorrogado por igual 
Ørn• o através de Termo Aditivo, vedada a prorrogação automática e/ou ainda por prazo 

................Lji 
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO ALUGIJÉL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O valor total do presente acordo é de R$ 7.980,00 (Sete mil novecentos e oitenta 
reais) sendo pagamento proporcional no primeiro mês no valor de R$ 280,00, e mais 11 
(onze) parcelas iguais e sucessivas no valor mensal de R$ 700,00, onde o pagamento 

efetivr -seã após o atesta p&a Secretaria Correspondente a da Locação. A municipalidade 

(Urá ai prazo de até 10 (dez) dias úteiS, contados a partir da expedição da Nota de 

1 Iquid1ção para realizar o pagamento. 

4.2 Nos termos da Lei Feder& n0 10.192, de 14.022001, a cada período de 11 (onze) meses, 
tentados da data da proposta ou do último reajuste, é permitido o reajustamento do valor do 
,uOueL 

4.3 Omajuste do preço contratado levará cnn consideração o Indice Nacional de Preços ao 

onsimidor !NPC, divulgado p&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ISGE, ou o 

4.4 O reajuste será cíetuaclo por meio de simples anostilamento, r•ios termos do aitigo 65, 
uatkrc 80, da Ler Federal no. 8666/93 após préva análise da Assessoria Jurídica da 

nw 	de Licitações e Contratos da Prefeitura MunicipaL de IUIU/Sa. 

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

5.1 As despesas decorrentes da aquisição dos materiais e da execução dos serviços 
contraados, correrão à conta de recursos constantes de datações consignadas no Orçamento 
ML,1c1pa[ vigente, ou seja Exerdcia 2017, e no ano seguinte, caso haja prorrogação, 
t'tikz;j a dotaço correspondente à mesma. 

DO3ÇQ VIGENTE EM 2017: 

SECRETARlA DE ADM, FINANÇAS Ir'JFRASTRUTURA E PLANEJAMENTO 
04,27.812.008.2302/33.90.36.00- fonte 00 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 

til . LOCADOR(A) é otirigac'o a: 

negar ao LOCATÁRIO o imãvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e 
Gata t,xada neste instrumento; 

i -ct. nti ar, durante o tempo da ocaçào, ouso pacifico do imóvel locado; 
- responder pelos vícios e defeitos anteriores à locação; 

fornecer ao LOCATARIO recibo discriminado das irnportàncias a este pagas, vedada à 
nr'tco genérica; 

- pacdr as taxas de administração imobiliária e de intermediações, se existirem; 
VI - ,gar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro contra fogo, que incidam ou 
,tnhain a incidir sobre o móver; 
VII 	naqar as despesas extraordinárias de condomínio, ai se incluindo todas aquelas que nio 
,e e'in a gastos robneiros de manutenção do edifício, especialmente as enumeradas no 
pJag:dÍo único do artigo 22 d Lei n° 8.25/91. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO'LOCATÁRIO 	 / 
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71-0 LOCATÁRIO é obrigada a: 	 Fl-' 
- p!rjar pontualmente o aluguel; 	 ti 

tdd2ar o imóvel para atendimento de finalidade pública; 	 / 

111 - restituir o imóvel, rindo a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deterioraç 
decof -f?nLes de seu uso normal e aquelas decon-entes de caso fortuito ou força maior; 

va- imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou 
deleilo cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turtações de terceiros; 
V - rializar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações 
provocados por si ou Seus agentes: 
vi - entrecar imediatamente a(a) LOCADOR(A) os documentos de cobrança de bibutos e 
encargos condominiais de sua responsabilidade, bem como qualquer Intimação, multa ou 
e)'õnLa de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, LOCATÁRIO; 
VII 	ngar as despesas rclativas ao consumo de energia elétrica, gás, água e csgoto e ao 
ervcc de ;eleíonia ou outros meios de comunicação; 

VIII permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário mediante combinação 
prévia, de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado por terceiros, na hipótese 
de alienação do mesmo em quando não possuir interesse no exercício de seu direito de 
prefe'&icia de aquisição; 

X 	)E!gar as despesas ordinãrias de condomínio, entendidas como tais aquelas necessárias á 
COfl5CrvaÇ5o e manutenção cio imóvel, notadamenle as enumeradas no §10  do artigo 23 da 
Ia: U  8,215/91 

- p'r11itir a re&izaço o de reparos urgcntcs pelo LOCADOR(A), com direito a abatimento 
ao valor cio aluguei na hipótese de os reparos durarem mais de 10 (dez) dias e a rescindir o 
on,ln caso seja ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias. 

Xl 	No devolução do mesmo deverá estar pintado da mesma forma, e com demais condições 
da for na rnciai. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO LOCATÁRIO 

8.1 - oni base no §3c do aíUgo 62 e no artigo 58, E e II da Lei n° 8.556/93 são atrcbuidas ao 
LOCATÁRIO as seguintes prerrogativas: 

1 - nior.:ficar unilateraimente o contrato para melhor adequação ao atendimento da íinahdade 
de interesse público a que sc destina, sendo sempre assegurada ao LOCADOR a manutenção 
do equilibrio econõmico-rinanceiro do ajuste; 
II ro,cjndir unilateralmente o contrato, independentemente do pagamento de multa ou de 
avi!.o orévio, após autorizaço escrita e rundamcntacla da autoridade competente, pelos 

Secuir: 
rïo .unlørrmenlo ou cumprimento irregular das nhriçaç&s do LOCADOR; 

0;rd,4ct. de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
nadas pela máxima autoridade a que estã subo(dinado o árgão que interrnedeia o 

iCt!lCt ajuste, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contato; 
c) ocorrencia de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 
eXCCIIÇàO do contrato. 

8.2 Rescindido o contrato pelos motivos enumerados nas alíneas "b" e "c" desta cláusula, 
crn que haja culpa do LOCADOR, será o mesmo ressarcido dos prejuízos comprovadamente 

`uU,Cu e tcrà direito ao pagomento dos aluguéis relativos ao período em que vigeu O ajuste. 

CLASULA NONA - DAS BENFEITORIAS À. 
-------------- fl4a)----------------- 
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9.1 - O LOCATÁRIO fica desde ji autorizado a reahzar no imóvel lacado toda e quaisquer 
obra e benfeitoria necess&ia ou útil para a execução da finalidade pública a ser atendida pela 
yresene ;cçaço, sendo desnecessário prévio e expi-eso consentimento do LOCADOR. 

9.2 o va!or de toda e qualquer benfeitoria útil ou nec:essária não removível sem causar danos 
iii,dvel realizaria pelo LOCATARIO poderá ser abatido dos alugueis a serem pagos, até o 

iftnite rnximo de 200/o (vinte por cento) de cada parceli mensal, até integral ressarcimenW. 
Abatimentos acima do percentual indicado poder5o ser realizados após expresso 
consentimento por escrito do LOCADOR(A). 

9.3 Na inipossibilidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas nos termos do parágrafo 
prim€i'o desta cl&isula, rica o LOCATARIO autorizado a reter o imóvel, alé que seja 
ij;!c1IV1ente indenizado. 

. 	9.4 Fnda a locação, toda e qua'quer benfeitoria ieinovível realizada pelo LOCATÁRIO 
;)Odtici ser levantada, às suas expensas, desde que sua retirada no acarrete danos ao 
mÕvOi 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

1OJ. Nos termos do artigo 27 e seguintes da lei no 8.245/91, no caso de venda, promessa 
de venoa, cessão, promessa de cessão de direitos ou dação em cagamento do imóvel tocado, 

LOCATARIO tem preferência para adquirir o imóvel lacado, em igualdade de condições 
com Lrceuos, devendo o LOCADOR(A) dar-lhe ciência da negôdo mediante notificação 
)LIcJcIai ou extrajudicial. 

10.2 O LOCATÁRIO terá prazo de 30 (trinta) dias para mani(estar de forma inequívoca sua 
tCi)ÇcO em adquirir o imóvel. 

CLAUSIJLA DECIMA PRIMEIRA - CONTINUIDADE DA LOCÂÇAO E ADITAMENTOS 

11.1 Na hipãtese de o LOCATÁRIO flO possift intewsse 'rn adquirir o imóvel lacado, rica 
Ucyle já acertado, conforme arUgo 80  da Lei n° 8245/91, que para o caso de sua alienação 
ou ceso a terceiros permanecelá vigente o presente contrato de locação. 

11.2 	Todi e quelquer nlonfkação dos termos do presente ajuste será formaflzada atrav6s 
.O ;diUvo, após p*évLi manite.staçâo da Assessoria Jurídica da Diretoria de Licitações e 

Cnnraios da Prefeitura Municipal de IIJIU/BA. 

CLÃUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 

12.1 O pmsenre contraio será publicado no Diário Oficial do Municipio DOM, da Prefeitura 
Nun'cal de IUIIJ/BA, site: wwwukftaovJx como condição indispensável à sua eflcáoa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1 O LOCATÁRIO poderá rescindir, LinUateralmerile, este Contrato independente de 
reiiço juciicial ou e<trajudicial, sempre que os interesses públicos sobrepor os interesses 

part i(tIzres; 

------------------- 
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13.2 Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência 
vara ci LOCATARIA: 

13.2.1 A rescisão amigáve' ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e 

ftjndan;entada da autoridade competente da LOcATARIA; 

13.2.2 Quando n rescisão ocorrer, sem culpa do(a) LOC4DOR(A), será ressarddo a este os 
repizn regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

Pgamentos devidos por pertodos que o imóvel esleve sob a responsabilidade da 
1 AlUA até a data da rescisão; 

13.3 Judicial, nos termos da lecisIaço em vigor. 

13.4 Considerando a celebração deste contratado com base na Lei 8.666/93 e suas 
hlteracães, e, no caso de rescisão fundamentará com base nos art. 77, 78 e 79 da citada Lei. 

CLAtJSULA DÉCIMA QUARTA - CONDiÇÕES GERAIS E EORO 

14.1 Ee conirato é renidc, pela Lei n°. 8655/93, a finn de dirimir alguma dúvida em casos 

14.2 As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Carinhanha do 
[stado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

1)01 estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, zíri.  02 (duas) v< de igual 
cor 2 único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 	/ t

/ 1 
IUIU/13A, l94e )anpiro de 2017. 

PtEvEnqAyÏUNxfPÃcÕrxUxu/nA 
Rei naldo Barbosa de Góes 

LOCATARIA 

• 
FURISALIA M.GALHAES NEVES VILAS BOAS 

LOCADOR (A) 

T ES 1 E M UN IAS 
1 - 	 - 

DiIsbfl Ucreira Nox avo Jtnio, - cpr 038.975 875 

2 
[w.rLa Dona:o de Bar,os - CP 595  562 S5 I 


