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. CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI j

, F:: ESTADO DA BAHIA

, i
“' CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. ªº /2016

CONTRATO DE LOCAÇÃO

PREDIAL URBANA PARA FINS

NÃO RESIDENCIAIS QUE

CELEBRAM ENTRE SI A CAMARA :

MUNICIPAL DE CAMAÇARI E *

GILBERTO FERREIRA NUNES:

A CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, entidade de direito público interno, com sede fl

na Rua Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari — Bahia CEP lj

nº 42.800-907, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.393.780/000'l-29, a seguir denominado l

CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. JOSÉ MARCELINO

º DE JESUS FILHO, doravante denominado LOCATÁRIO, e a Sra. ROSINEIDE DA SILVA *

NUNES, pessoa fisica regularmente inscrita no CPF/MF sob nº. 271.540,175-20, em

conjunto com seu Cônjuge a Sr. GILBERTO FERREIRA NUNES, pessoa física

regularmente inscrita no CPF/MF sob nº. 194.006.245—49, cujo imóvel alugado é no ']

endereço Rua José Nunes de Matos, CEP: 42.800-070, Centro, Camaçari-Bahia, a seguir *

denominados como: LOCADOR, têm entre si justo e acordado o presente contrato de

Locação Predial Urbana, que se regerá pela Lei federal nº 8666/93 e pelas cláusulas e

condições seguintes:
&

l - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
jj

O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel urbano não residencial, situado

na Rua José Nunes de Matos, s/nº, Centro, Camaçari — Bahia, CEP 42800—070, destinado

ao funcionamento do almoxarifado da Câmara Municipal de Camaçari e, notadamente, ”

para o armazenamento do material apreendido da empresa AG Brasil Comércio de ?

Materiais de Construção (Elétrica São Paulo), conforme ordem emanada pelo Exmo. 'i

c Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, atendendo rigorosamente )

as características e especificações no Processo de Dispensa de Licitação nº 008/2016,

reconhecido pelo Ilmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal, que passa a fazer parte i

integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição. &

ê “lº: O imóvel acima mencionado e do tipo Galpão medindo 190 mª' ff, ..:Ieto e noventa ,

metros quadrados), construído no terreno de 215 rn2 (duzentos e qurnze metros Ú

quadrados), sendo 8,60 (Oito metros e sessenta centímetros) de fundo e 25,00 (vinte e

Cinco metros) de frente a fundo.
_ .

ê 2º: A adjudicação dO objeto a empresa ora contratada deveunse ao fato de ter sido (! l'

reconhecida a situação de Dispensa de Licitação, com base na: art 24, raise X, da Lei & “, j

Federal nº 8666/93, de 21 de Junho de 1993. “ªªi“

Il - CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

São obrigações decorrentes do presente Contrato.

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua do Contorno do Centro Cultural. s/n'", Centro Administrativo — Camaçazrltmr ia -« ÇIZF 43340-901"

CNPJ113.393.780/0001—29 - Fone. (71) 3621-635 10136 “ !
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CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. % [2016

. do LOCATÁRIO:

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Terceira;

b) Não transferir, emprestar ou ceder o objeto locado em todo ou em parte, sem

prévia autorização escrita do locador;

c) Impugnar quaisquer atos ou omissões que considere em desacordo com O locador;

d) Entregar o imóvel limpo e sem nenhum dano, findo a locação;

e) Arcar com as despesas de fornecimento de energia elétrica e água/esgoto do

imóvel.
,

. do LOCADOR:

e a) Assegurar ao locatário a concessão do Objeto com suas dependências em estado

de servir ao uso a que se destina, e a mantê—la nesse estado pelo período

contratado;

b) Assegurar a Câmara municipal de Camaçari todas as facilidades para o fiel ,

cumprimento de suas atribuições;

c) Solicitar a redução proporcional do aluguel em caso de dano no imóvel sem a culpa

do LOCATARIO;

Parágrafo único. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avançados neste

instrumento.

III - CLÁUSULA TERCEIRA — DO PREÇO

O presente Contrato tem seu preço global no valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e ,

quatrocentos reais), sendo a primeira parcela no valor de 3.400,00 (três mil e

quatrocentos reais) e as demais parcelas no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

_“ devendo o pagamento ser efetuado até o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês

CI vencido, mediante depósito na Conta Corrente nº 8070-5, Agência 3579-3, Banco

Bradesco, Camaçari/BA, em nome do LOCADOR.

IV — CLÁUSULA QUARTA — DO REAJUSTE

O presente Contrato será irreajustável.
,

v - CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária a

seguir especificada:

Órgão/Unidade — Câmara Municipal de Camaçari

Atividade - 01.03100012002 — Gestão das Ações e Atividades Adm. Do Poder

Legislativo

Elemento de Despesa —- 33.90.36 —- Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física [

VI - CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO ªªi ,

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI a”./ff Z ªª;

Rua do Contorno do Centro Cultural, slnº, Centro Administrativo-CamaçarilBahia—CEP
4280 - &» m,,

CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135 [6136
, , ". í

w;)”
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, JE ESTADO DA BAHIA ,

CONTRATO DE LOCAÇAO Nº. Z (= [2016 &

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º

8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:

I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não

subsistam condições para a continuidade do mesmo;

ll - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o

prosseguimento de sua execução.
,

Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato,

através de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação

contratual específica sobre o assunto, assim como prorroga—Io quando do seu H

º“ vencimento.
)

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORÇA MAIOR

Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto perdurarem ***

os seus efeitos, podendo qualquer das partes propor o distrato.

Parágrafo único. O LOCATARIO e os LOCADORES não responderão entre si por atraso .»

decorrente de força maior.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

A inexecução, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato. sujeitará a

parte infratora às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantindo a prévia e ampla ll

defesa em processo administrativo.
(

5 19. Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato i

C para a parte que deixar de cumprir o contrato ou dar motivo a sua rescisão, revertendo o ,

valor da multa em favor da parte prejudicada, caso não haja comunicação prévia com

antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização do evento. (

5 29. Pagará igualmente a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato a parte que l

proceder o seu cancelamento, sem justo motivo, estando a menos de 10 (dez) dias da ,

data acordada para a realização do evento.
*

& 39. As multas ora estabelecidas não se aplicam nos inadimplementos oriundos de '

calamidade e luto oficial, decretado por autoridade competente do pais e acidentes de

viagem, devidamente comprovados.

é 49. As penalidades previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 3

pagamento não eximirá a parte infratora da responsabilidade por perdas e danos, ]

decorrente das infrações cometidas.
(

IX - CLÁUSULA NONA - DA ADJUDICAÇÃO ªr,, É)

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI Aii/"i““ ( ' É;

Rua do Contorno do Centro Cultural. sinº, Centro Administrativo - Camaçari/Fama; - CEP 41830-907 h:." iª.-",

CNPJ: 13.393780/0001-29 « Fone: (71) 3621-6135 l6136 lj _F ;;

xxªrãéiaªºª//
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' CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. /2016 i

A adjudicação do Contrato deve—se ao fato de ter sido dispensada a l. iciração, nos termos !

do art. 24, inciso X, da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. ficando estabelecida a l

vinculação do presente contrato ao Processo de Dispensa de Licitação n.º 08/2016, "

conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação.

x - CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGENCIA

A locação vigorará a partir da data da assinatura deste Contrato até 31 de Dezembro de U

2016, podendo ser prorrogada, desde que Observadas as disposições da Lei Federal nº .

8666/93, mediante Termo Aditivo. “

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

e Fica eleito O foro do Municipio de Camaçari, em detrimento de qualquer outro por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de I

Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-O como bom e valioso, na '

presença de duas testemunhas. &

Camaçari, jlf de lu,/tlm de 2016.

[“;/I?“— 3

li; , %) *

"

TT “ l

CAMARA IPAL DE CAMAÇARI « _/ I

LOCATAR ' , *

GILBERTO ERR IRA NUNES

LOCADOR

Testemunhas:

' , ( Ú/7/ ft 01

ome: l

PF: ' '

º 59990 Z/áíí]? *

MMOº7— “44 " ' 312031; l

Nome: &

CPF: - ' ª I

2 %% ªn 0. (Zé/st ao” |

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua do Contorno do Centro Cultural, sinº, Centro Administrativo - Cama; í'll'i/LÉHÚÍA CEI» 12800-907 |

CNPJ: 13.393,780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/013i“
'
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PUBLICADO ,

EM:__M_I ; . IzoiL

“MA'JVG "& AÍAJUA

Deniis. Santos 'avier

Coordenador Administrativo

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2016

DISPENSA Nº. 08/2016

OBJETO: Locação de imóvel urbano não residencial, situado na Rua José

C Nunes de Matos, s/nº, Centro, Camaçari-Bahia, CEP 42.800—070, destinado ao

funcionamento de almoxarifado da Câmara Municipal de Camaçari, e,

notadamente, para o armazenamento do material apreendido da empresa, AG

Brasil Comercio de Materiais de Construção (Elétrica São Paulo), conforme

ordem emanada pelo Exmo. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de

Camaçari.

CONTRATADA: GILBERTO FERREIRA NUNES

Valor Global: R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais).

Periodo de Vigência: de 14 de Junho a 31 de Dezembro de 2016.

Camaçari, 14 de Junho de 2016.

' //

HALISS DEI ID'DE JESUS OL EIRA

Presi nte da Comissão de LiCi ção

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia — CEP 42800—907

CNPJ: 13.393,780l0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/6136
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Nº 08/2016 CONT.

Extrato de Dispensa nº 08/2016

Objeto: Locação de imóvel urbano não residencial, situado na Rua José Nunes de Matos. s/nº, Centro. Camaçari—Bahia, CEP 42.800-070, destinado

ao funcionamento de almoxarifado da Câmara Municipal de Camaçari, e, notadamente, para o armazenamento do material apreendido da empresa,

AG Brasil Comercio de Materiais de Construção (Elétrica São Paulo). conforme ordem emanada pelo Exmo. Juizo da 1ª Vara da Fazenda Pública

da Comarca de Camaçari. Adjudicado: GILBERTO FERREIRA NUNES. Valor global de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais).

Assinatura em 14 de Junho de 2016.

_ Extrato Contrato nº 26/2016

L.pensa nº 08/2016

Objeto: Locação de imóvel urbano não residencial. situado na Rua José Nunes de Matos, s/nº, Centro, Camaçari—Bahia, CEP 42.800—070, destinado

ao funcionamento de almoxarifado da Câmara Municipal de Camaçari, e, notadamente, para o armazenamento do material apreendido da empresa,

AG Brasil Comercio de Materiais de Construção (Elétrica São Paulo), conforme ordem emanada pelo Exmo. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública

da Comarca de Camaçari. Adjudicado: GILBERTO FERREIRA NUNES. Valor global de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais).

Vigência de 14 de Junho a 31 de Dezembro de 2016. Assinatura em 14 de Junho de 2016.

Jºb " 'A -“ ' 'í * . “ " ““ ' _ — Página 1,»: .“ v . ,,,,z; ,, ,: , - J— ªf: ipi—_ * .
«ªleª http:/Iwww.doem.org.br/pI/ba/camacari « » : ' 17 de junho de 2016

Documento 'assinàdodigitalmente conforme MP n. 2.200«2/2001,de 24/08/2001, que institui a'infraestrotura de Chaves Públicas Brasileira — ICP - Brasil
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