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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS

PUB CA EM
' ivoCONTRATO Nº. 002/2020 J' [go r—S r,;zz/FÁ

QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PESSOAJURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB ONº. 27.167.311/0001 — 04, SITUADA A RUA SUELON DIASMENDONÇA, Nº. 20, CENTRO, ECOPORANGA-ES, NESTEATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO O SR. ELIASDAL COL, BRASILEIRO, DIVORCIADO, PECUARISTA,PORTADOR DO CPF SOB 0 Nº. 478.812757-15 E CÉDULADE IDENTIDADE SOB 0 Nº. 189.546—SSP-ES, RESIDENTENESTA CIDADE, DORAVANTE DENOMINADO LOCATARIO EJORDIANE RODRIGUES DE SOUSA, PROPRIETARIA,INSCRITA NO CPF SOB 0 Nº 122.275.987—00 E CI SOB 0 Nº3.455.520-SSP-ES, TELEFONE (27) 99753-5493, RESIDENTEE DOMICILIADA NO DISTRITO DE PRATA DOS BAIANOS; eFRANCIELE ALVES DE SOUSA, PECUARISTA, INSCRITANO CPF SOB 0 Nº 122.275.997—74 E CI SOB 0 Nº16.827.322/PC-MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NAFAZENDA TRANQUILIDADE, CÓRREGO DA PRATA DOSBAIANOS, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE ECOPORANGA—ES,REPRESENTADA NESTE ATO, POR SUA BASTANTEPROCURADORA JORDIANE RODRIGUES DE SOUSA,ACIMA QUALIFICADA, NOS TERMOS DA PROCURAÇÃOLAVRADA NO CARTÓRIO DO TERCEIRO OFÍCIO DEECOPORANGA—ES, NO LIVRO Nº 68, FLS. 82/83;DORAVANTE DENOMINADAS LOCADORAS, FICA JUSTO ECONTRATADO, CONSOANTE AS CLÁUSULAS ECONDFÇÓES ABAIXO ESTABELECIDAS, O SEGUINTE:

Aos virgte e quatro (24) dias do mês de janeiro (01) qo ano de dois mil e vinte (2020), oMUNICIPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e as LOCADORAS,ambos anteriormente quªlificados, com base no Processo Administrativo nº. 895312019,oriundo da CHAMADA PUBLICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00212019, Ratificação deDispensa de Licitação nº 009/2020; e, com base no Inciso X, do Artigo 24, da Lei nº. 8666/93e alterações, e a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, resolvem firmar o presenteCONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

      bjetIVO a Iocaçao de um móvel para instalação doCentro Municipal de Educação Infantil “Gente Miúda”. O referido imóvel está situado naRua Coronel Borges, sinº, distrito de Prata dos Baianos, Município de Ecoporanga-ES,medindo 123.53 mª (cento e vinte e três metros e cinquenta e três centímetrosquadrados); contendo: sala, copa, cozinha, 03 quartos, varanda, circulação, 1 instalaçãosanitária e 2 depósitos nos fundos. Edificado sobre parte de um lote s/nº e sinº de quadramedindo 208,80 m2 (duzentos e oito metros e oitenta centímetros quadrados), confrontando-se pela frente 11,60 m com a rua supracitada. fateral direita 18,00 m com a igreja Assembleiade Deus, lateral esquerda 18,00 m com a Juarez Vieira de Siqueira e fundos 11,60 m comAdriana José Venâncio e Nelson de Tal.
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PREFEITURA MUNICIP'AL DE ECOPORANGA
_ ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS1.2 - O presente contrato foi firmado mediante dispensa de licitação, fundamentada no artigo24, inciso X, da Lei nº 8.688, de 1993, que a autoriza na hipótese de “compra ou locação deimóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujasnecessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, desde que 0 preço sejacompatível com o vaior de mercado, segundo avaiiação prévia”.

CLÁU$ULAB

2.1 - A execução se dará de forma direta por preço global em pagamentos mensais.

CLAUSULATERGE

3.1 - A vigência deste contrato terá início em vinte e quatro (24) de janeiro (01) de dois mile vinte (2020) e término em trinta e um (31) de dezembro (12) de dois mil e vinte (2020),podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, mediantea lei.

4.1 - O valor global do presente contrato é de R$ 9.344,78 (Nove mil, trezentos e quarentae quatro reais e setenta e oito centavos), a serem pagos da seguinte forma: uma (01)parcela no valor de R$ 194,10 (Cento e noventa e quatro reais e dez centavos),referentes ao mês de janeiro; e o restante em onze (11) parcelas mensais, iguais esucessivas no valor de R$ 831,88 (Oitocentos e trinta e um reais e oitenta e oitocentavos).

  

  

 

   

4.2 - O aluguel deverá ser pago até o 10º dia útil do mês subsequente, após & quuídação dadespesa pela Secretaria Municipal de Finanças.

4.3. Os preços serão fixos e írreajustáveis durante a vigência deste Contrato.

   

 

5.1 - Os referidos encargos serão de responsabiíidade da Secretária Municipal de Educaçãoe Cultura, que se encarregará de requerê-los em tempo hábil e liquidar despesas.

CLÁUSULA (SEXTA0500553500330 ,.

6.1 - Os recursos para atender as despesas oriundas do presente contrato advirão da dotaçãoorçamentária prevista no orçamento vigente de Secretária Municipal de Educação e Cuftura,a saber:

090 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 — EDUCAÇÃO
122 _ ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 — APOIO ADMINISTRATIVO
2.027 — MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARJA DE EDUCAÇÃO33903800000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA11110000000 — RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS — EDUCAÇÃOFICHA — 204.

CLÁUSULAsETtMA+a=mamg

?. 1 - O imóvel ora locado destina-ge exclusivamente ao destino mencionado na cláusulaPrimeira. sendo vetado ao LOCATARIO dar—Ihe outra destinação, bem como, sublocá-IcL/r
cedê-Io ou emprestá—lo, no todo ou em parte.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS?. 2 - Fica vetado ao LOCATÁRIO realizar qualquer obra no imóvel locado, sem a préviaautorização das LOCADORAS, se comprometendo em devolver o imóvel, ao final da locaçãoem perfeito estado de conservação.

 

7.3 - As benfeitorias necessárias introduzidas pelo LOCATÁRIO, ainda que não autorizadaspelas LOCADORAS, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveís epermitem 0 exercício do direito de retenção, de acordo com 0 artigo 35 da Lei nº 8.245, de1991, e o artigo 578 do Código Civil.

7.4 - O LOCATÁRIO fica desde já autorizado a fazer, no imóvel locado, as adaptaçõesindispensáveis ao desempenho das suas atividades.

7.5 - Finda & Iocação,_será o ímóvei devolvido às LOCADORAS, nas condições em que foirecebido pelo LOCATARIO, conforme documento de descrição minuciosa eiaborado quandoda vistoria para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal.

CLÁUSULAITAV “

 

8.1 - A fiscalização do presente contrato será exercida por servidor indicado pelo gestor dapasta, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato ede tudo dará ciência à Administração.

8.1.1 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz aresponsabilidade das LOCADORAS, inclusive perante terceiros, por qualquerirregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios. ouemprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, nãoimplica em corresponsabílidade do LOCATÁRIO ou de seus agentes e prepostos, deconformidade com o art. 70 da Lei nº 8.688, de 1993.

8.1.2 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrênciasrelacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como onome das pessoas eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário àregularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos àautoridade competente para as providências cabíveis.

8.1.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal docontrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção dasmedidas convenientes.

8.2 - AS LOCADORAS poderão indicar um representante para representá-Ias na execuçãodo contrato.

8.3 - Ficam as partes dispensadas de prestarem garantia.

 

9.1 - Este contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, nos casos previstos noArt. 65, incisos I e II da Lei nº. 8.666 ! 93 e alterações supervenientes.

CLÁUSULADEGIMA—B

10.1 - AS LOCADORAS obrigam—se &:

  

10.1.1 - Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina,e em estrita observância das especificações de sua proposta;

grª fªma“. )( W:" 1 Cªmi” ELE ÁXIÃÚ'L) a,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS10.1.2 - Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;

 

10.1.3 - Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

10.1.4 — Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

10.1.5 - Fornecer ao LOCATÁRIO recibo discriminado das importâncias pagas, vedadaa quitação genérica;

10.1.6 - Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações,nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade dopretendente ou de seu fiador;

10.1.7 - Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU)e taxas, incidentes sobre o imóvel;

10.1.8 — Resolver problemas estruturais que o' imóvel apresente, bem como aquelesque dificultem as condições de habitabiiidade predial;

10.1.9 — Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de hidráulico e arede elétrica;

10.1.10 - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação equalificação exigidas no processo de dispensa de licitação;

10.1.11 - Exibir ao LOCATÁRIO, quando solicitado, os comprovantes relativos àsparcelas que estejam sendo exigidas;

10.1.12 — Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel,inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

10.1.13 — AS LOCADORAS poderão vistoriar O imóvel sempre que entenderconveniente, desde que não atrapalhe a execução dos serviços.

10.2 - o LOCATÁRIO obriga-se a:

10.2.1 - Pagar o aluguel e os encargos da íocação exigíveis, no prazo estipulado nestecontrato;

10.2.2 - Servir—se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível coma natureza deste e com 0 fim a que se destina, devendo conservá-Io como se seu fosse;

10.2.3 - Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conformedocumento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria para entrega, salvoos desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;

10.2.4 - Comunicar às LOCADORAS qualquer dano ou defeito cuja reparação a esteincumbe, bem como as eventuais turbações de terceiros;

10.2.5 — Consentir corn a realização de reparos urgentes, a cargo das LOCADORAS,assegurando-se o direito ao abatimento proporciona! do aluguel, caso os reparosduram mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.245, de 1991;
10.2.6 - Realizar 0 imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suasinstalações, provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados; '

fíW-ª'fíw £4£02ª0ª%a:=5 (.th ÉLLLL-"ªv MRua Suelon Dias Mendonça, 20 — Centro — Ecoporanga—ES', CEP. : 29850. 000Tequbne: ((m-2 7) 3755-2900
4 de 7



  

   

12.1 - Os casos omissps ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serãodecididos peIo LOCATARIO, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.245, de 1991, e naLei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normasadministrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente desuas transcrições.

13.1 - A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Estado seráprovidenciada pelo LOCATÁRIO, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quintodia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

 

  

14.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, para dirimirquaisquer questões oriundas do presente, dispensando qualquer outro, por mais privilegiadoque seja.

CLÁUSULAQEGJMQH
15.1 — As Contratadas assumirão total responsabilidade pelo fornecimento do imóvel, emespecial os requisitos de segurança.

E, por estar acorde achado conforme, O CONTRATO é assinado na presença de 02 (duas)testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

. , ELIA DAL COL
MUNICIPIO DE ECQPORANGA - ESLOCATARIO

fi. .. “ -— «, !yfªªªC-Ú 01711? (&&—"M cj.,aió cw 0106.1'fªªl-"JORDIANE RODRIGUES DE SOUSA
LOCADORA

' (P“&&an %QFC'QÇ-ía' “Í, (LL 51.61 =& L
FRA CIELIALVES DE SOUSA

LOCADORA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS
  
TESTEMUNHAS:

1ª LÍQUDÁQ ÚJCJWQ 313001110quCPFVNº: J M 41,3 5 ' 909 "567
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