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Itanhém

Dispensas de Licitações

PREF
FEITUR
RA MU
UNICIP
PAL DE
E ITAN
NHÉM
E
ESTAD
DO DA BAHIA
A
C
CNPJ
– 14.210.512/0001-9
97
RATIFIC
CAÇÃO

PRO
OCESSO ADMINIST
A
RATIVO N.º086/202
N
0
DISP
PENSA DE
E LICITAÇ
ÇÃO Nº 022
2/2020
OBJ
JETO: Locação de um imóvel destinado
d
ao
a destina
ado para attender às atividades
a
da
secrretaria mun
nicipal de administraç
a
ção

A Prrefeita Municipal de Itanhém (BA),
(
Sra. Zulma Pinheiro doss Santos Vaz,
V
RAT
TIFICA o Processo
P
Administra
ativo acim
ma referencciado, que
e culminou
u na
Disp
pensa de Licitação Nº. - 02
22/2020, referente
r
à locação
o de 01 (um)
(
imóvvelresidenccial, localizzado na Ru
ua 21 de Abril,
A
nº 364
4 – Leopolldina Botellho Itanh
hém-Bahia
a, destinad
do aos serviços técnicos da Secretaria
S
Municipal de
Adm
ministração e Finanças, no vallor global de R$ 5.0
000,00 (cin
nco mil reais),
com início em 02/03/202
20 e términ
no em 31/12/2020, se
endo valor mensal de
e R$
500,00 (quinhe
entos reaiss), após ve
erificar que
e o processso atende
eu ao disposto
no in
nciso X do art. 24, da
a Lei 8.666
6/93 e suas
s alteraçõe
es.

Publlique-se.

Itanh
hém/BA, 02 de março
o de 2020.

Zu
ulma Pinh
heiro dos Santos
S
Va
az
Prefe
eita de Itan
nhém
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PREF
FEITUR
RA MU
UNICIP
PAL DE
E ITAN
NHÉM
E
ESTAD
DO DA BAHIA
A
C
CNPJ
– 14.210.512/0001-9
97
CONTR
RATONº.. DL-079//2020
Va
alor: R$ 5.000,00
0 (cinco mil
m reais))
CONT
TRATO DE
E LOCAÇÃ
ÃO DE IM
MÓVEL QU
UE
CELEBRAM ENTRE
E
SII O MUN
NICIPIO DE
D
HEM - BA
A, DE UM LADO E DO OUTR
RO,
ITANH
LIEBE
ETO GONC
CALVES D
DOS SAN
NTOS, PAR
RA
FINS QUE
Q
ESPE
ECIFICAM
M.
O MUNICIPIO DE
D ITANHE
EM, ESTAD
DO DA BA
AHIA, pesso
oa jurídica d
de direito público
p
interno
repre
esentado pe
ela sua titular a Pre
efeita Munic
cipal Sra. ZULMA
Z
PINHEIRO DOS
D
SANTOS
VAZ,,doravante denominad
do LOCATÁ
ÁRIO, e do
d outro la
ado, LIEBE
ETO GONC
CALVES DOS
SANT
TOS, reside
ente na Rua
a 21 de Abril, nº. 364 – Leopoldina Botelho - Itanhém-Bahia, portadorr do
RG nº
n 06.723.41
10-00 /SSP//BA e do CPF nº. 877..300.145-72, doravante
e denominad
da LOCADO
OR,
resolvem celebra
ar o presentte contrato de locação de imóvel, nos termos da Dispens
sa de Licitaçção
nº. 022/2020 e Processo
P
Ad
dministrativo
o n° 086/202
20, com fun
ndamento le
egal no artigo 24, inciso
o X,
da Le
ei Federal nºº. 8.666/93e
e suas altera
ações, segundo cláusula
as e condiçõ
ões seguinte
es:
1. CL
LÁUSULA PRIMEIRA
P
- DO OBJET
TO
1.1. Constitui ob
bjeto do pre
esente instru
umento a lo
ocação de 01
0 (um) imó
óvelresidenc
cial, localiza
ado
naRu
ua 21 de Ab
bril, nº. 364 – Leopoldin
na Botelho - Itanhém-Ba
ahia, destinado aos serrviços técniccos
da Se
ecretaria Mu
unicipal de Administraçã
A
ão e Finança
as
2. CL
LÁUSULA SEGUNDA
S
-DO
PREÇO
O, DA FORM
MA DE PAGA
AMENTO E DO REAJU
USTE.
um
2.1. O valor Men
nsal do alug
guel certo e ajustado é de R$ 500,00 (quinhen
ntosreais) perfazendo
p
Valor Global de R$ 5.000,0
00 (cincomillreais).
ágrafo Prim
meiro: Caso
o o LOCAD
DOR não es
steja quite com os Tributos Muniicipais, poderá
Pará
apressentar certid
dão positiva com efeitoss de negativ
va, obtida mediante
m
parrcelamento do
d débito junto
à Fazzenda Municcipal.
Pará
ágrafo Segu
undo: O prreço relativo
o a presentte locação, será reajusstado, exclu
usivamente no
mom
mento da ren
novação do presente insstrumento, na
n forma estabelecida n
no inciso III, do art. 55, c/c
o disposto no pa
arágrafo tercceiro, inciso I, do art. 62 da Lei 8.66
66/93, e, usa
ando da facu
uldade previista
no art. 18 da Le
ei nº. 8.245
5, de 18.10..1991, mutu
uamente con
nvencionam
m que o aluguel fixado na
or será reaju
ustado anua
almente, seg
gundo a varriação pelo ÍÍndice Geral de preços de
Cláussula anterio
Merccados da Fundação Gettúlio Vargas (IGP-M/FGV
V) acumulad
do durante o ano.
3. CL
LÁUSULA TERCEIRA
T
- DOS RECURSOS
3.1. As
A despesa
as decorrenttes do prese
ente termo serão prove
enientes de recursos co
onsignados na
seguinte Dotação Orçamenttária:
E DE ADMIN
NISTRAÇÃO
O E FINANÇ
ÇAS
0801 – UNIDADE
3 - Manutençção dos Servviços técniccos da Sec. De
D Adm. E Finanças
F
2133
3390
036-00 – 010
00 – Outros Serviços de
e Terceiros – Pessoa Fíísica
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PREF
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PAL DE
E ITAN
NHÉM
E
ESTAD
DO DA BAHIA
A
C
CNPJ
– 14.210.512/0001-9
97
4. CL
LÁUSULA QUARTA
Q
– DA
D VIGÊNC
CIA
4.1. O presente
e contrato tem
t
início em 02/03/2
2020 e termino em 3
31/12/2020,, podendo ser
prorrogado nos termos do que
q dispõe o inciso II, do Artigo 57
7 da Lei fed
deral 8.666//93 e das su
uas
altera
ações.
Pará
ágrafo Únic
co: Durante a vigência deste conttrato, o MU
UNICIPIO DE ITANHEM
M,reserva-se
e o
direitto de renún
ncia, a qualquer tempo
o, desde que expresse essa von
ntade ao LO
OCADOR, por
escrito, com ante
ecedência mínima
m
de 30
0 (trinta) dia
as.
LÁUSULA QUINTA
Q
- DA
AS OBRIGA
AÇÕES DO LOCATÁRIO
5. CL
5.1. Compete
C
ao
o LOCATÁR
RIO:
a) O pagamento relativo a im
mpostos e ta
axas (exceto
o IPTU), tarifas de luz e água;
b) Ma
anter o imóvel locado em
e perfeitass condições
s de uso e para
p
tanto, d
deverá prom
mover todos os
reparros necessá
ários à sua manutenção
m
o, segundo os
o fins a que
e se destina
am e conforme justificattiva
que motivou
m
a esscolha do im
móvel para fiins de locaç
ção;
c) Au
utorizar a LO
OCADORA, por si ou por seus rep
presentantess legalmente
e constituído
os, a promo
over
as vistorias que se julgarem
m necessária
as, desde que
q comuniccadas com antecedênc
cia, objetivan
ndo
prese
ervar os dirreitos da Ad
dministração
o, no que se
s refere ao acesso à
às dependên
ncias do se
etor
público;
d) An
ntes da asssinatura do contrato, o LOCATÁR
RIO, por seu
u representa
ante, deverá
á promover as
vistorrias necessárias, registtrando em documento
d
próprio, as condições,, bem como
o, o estado de
conservação do imóvel objeto da locaçã
ão;
e) En
ntregar o im
móvel nas mesmas
m
cond
dições em que
q se enco
ontrava no a
ato da contrratação, sen
ndo
dispe
ensada qualquer obra, reforma,
r
ampliação, ou demolição, para efeitoss de entrega.
6. CL
LÁUSULA SÉTIMA
S
- DA
A FISCALIZ
ZAÇÃO
7.1. A fiscalizaçã
ão do presen
nte contrato de locação de imóvel será
s
exercida pela servidora LARIS
SSE
COSTA DE ALMEIDA, no
omeada atra
avés da po
ortaria 02/20
020, com p
poderes para fiscalizar o
cump
primento do mesmo.
Parágrafo Único
o: A ação ou
u omissão, total
t
ou parc
cial, da fisca
alização do contratante
e não eximirá a
abilidade na execução dos
d serviçoss, objeto do presente co
ontrato.
contrratada da tottal responsa
6. CL
LÁUSULA SEXTA
S
- DA
A SUBLOCA
AÇÃO
6.1. É expressam
mente proibido ao LOCA
ATÁRIO sublocar o imó
óvel objeto d
deste contra
ato de locaçção,
bem como, cedê
ê-lo ou transferi-lo sem prévia
p
autorrização da LOCADORA.
LÁUSULA SÉTIMA
S
- DA
AS OBRIGA
AÇÕES DO LOCADOR
7. CL
7.1. Compete
C
a LOCADORA
L
A:
a) Re
ealizar, denttro do prazo
o necessário
o, todos os eventuais
e
co
onsertos que
e impliquem
m na seguran
nça
do im
móvel;
b) Fica a LOCA
ADORA, porr si, seus prrepostos ou
u procuradores, autorizados a vistoriar o imóvvel,
pre que nece
essário;
semp
c) No
otificar a LOCATÁRIA das eventuais vistorias, indicando
i
o dia e a hora
a da realizaç
ção desse ato;
a
d) Re
estituir o imó
óvel, finda lo
ocação no estado
e
em que
q o recebe
eu, salvo ass deterioraçõ
ões eo seu uso
u
norm
mal;
e) No
N interior do
d imóvel consta
c
um armário de
e cozinha planejado e em perfe
eito estado de
conservação. Ao
o findar a locação, o mesmo de
everá ser entregue
e
na
as mesmas condições de
conservação;
a
de banheiros (social
(
e suíte) em gran
nito com porrtas de vidro
os em perfe
eito.
f) Existem dois armários
ntrato de loccação os mesmos
m
dev
verão ser entregues
e
em
m perfeitas condições de
Ao fiindar o con
conservação.
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8. CL
LÁUSULA OITAVA
O
- DA
AS CONDIÇ
ÇÕES DE PA
AGAMENTO
O
8.1 O pagamento
o do aluguel será efetua
ado mensalm
mente
8.2 O pagamentto será efettuado por meio
m
de Ord
dem Bancárria de Crédito, mediante depósito em
conta
a-corrente, na
n agência e estabeleciimento banc
cário indicad
do pelo LOC
CADOR, ou por outro meio
m
previsto na legislação vigentte.
LÁUSULA NONA
N
- DA RESCISÃO
O
9. CL
9.1 Este
E
contrato
o poderá se
er rescindido
o em conforrmidade com
m as disposiições da Lei nº 12.112//09,
bem como por acordo entrre as partes, nos term
mos do que disciplina o art. 79, § 1º da Lei nº
8.666
6/93.
10. CLÁUSULA
C
DÉCIMA - DOS
D
CASO
OS OMISSOS
S
10.1.. O presente
e contrato de
d locação de
d imóvel se
erá regido pela
p
Lei nº 8
8.666/93, no
o que coube
er e
pela Lei nº 12.1
112/09. Casso haja dúvvidas decorrentes de fatos
f
não co
ontemplado
os no prese
ente
midas segu
undo os prrincípios jurrídicos, apliicáveis a situação
s
fáttica
contrrato, estas serão dirim
existe
ente, preservando-se os
o direitos da
d LOCADO
ORA, sem prejuízo da prevalência
a do interessse
público.
D
PR
RIMEIRA – DO
D FORO
11 CLÁUSULA DÉCIMA
ara dirimir as dúvidass e
11.1.. As partess elegem o Foro da Comarca de ITANHEM/BA, pa
contrrovérsias oriiundas do prresente term
mo de contra
ato de locação.
E por estarem de
e acordo firm
mam as parrtes o presen
nte instrume
ento, juntam
mente com as testemunh
has
abaixxo.
Itanhém//BA, 02 de março
m
de 20
020.
____
___________
__________
__________
__________
________
MUN
NICIPIO DE ITANHEM/B
BA
ZULM
MA PINHEIR
RO DOS SA
ANTOS VAZ
Z
LOCA
ATÁRIO
____
___________
__________
__________
__________
________
LIEB
BETO GONC
CALVES DO
OS SANTOS
S
LOCA
ADOR
Teste
emunhas:

1.___
__________
__________
__________
_____
Nome/R.G.:
2.___
__________
__________
__________
_____
Nome/R.G.:
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