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Processo nº 196112021 W
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE iMÓVEL Nºê lé I2021 Nº , 3% ,;j

CHAMADA PUBLICA Nº 00112021

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA - ARTIGO 24, INCISO XX, DA LEI 8.666” 993

A CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
27.467844/0001—01, sediada na Rua Getúlio Vargas, nº 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-180, neste ato
representado por seu presidente em exercício, SR. WENDEL SANT'ANA LIMA, brasileiro, solteiro, pedagogo, inscrito no
CPF sob o nº 124.461 .237-59, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 2.247.452 SSP/ES, residente e domiciliado

na Comarca de Guarapari/ES, doravante denominado LOCATÁREO e, de outro lado a empresa POUSADA HOTÉiS E
COMÉRCIO LTDA ME, pessoa juridica direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.714,35110001-10, sediada na Rua

Joaquim da Siiva Lima, nº 167, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-260 , neste ato representado por seu sócio
administrador, SR FELIPE LUIZ DE JESUS LOPES, brasileiro, solteiro, empresario, inscrito no CPF sob o nº
137.418.767-47, portador da Céduia de Identidade RG nº 257562355 DiC/RJ, residente e domiciliado na Rua Carlos
Vieira Leite, nº 173, apt 702 Lions , Itaperuna/RJ, CEP: 28300-000, doravante denominada LOCADOR, ajustam entre si,
na melhor forma de direito o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, nos termosda Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, especialmente do artigo 62, â3º do referido diploma legal, e da Lei Federal nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991, e suas alterações, e de acordo com o processo administrativo nº 1961/2021 parte integrante deste
instrumento independentemente de transcrição, que se regerá pelas seguintes ciáusulas:
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CLÁUSULA PRIMEiRA oo OBJETO

Guara ar,/ES CEP: 29. 200— 260. «

à1

1.
2- Resumo da Descrição do Imóvel: “W º'ââªgâgxºªº
Espaço térreo: 01 sala ampla para recepção e ainda para a divisão de mais uma sala; 02 banheiros; 01 elevadcgwtãªl“
escada para acesso aos demais andares e; 01 entrada na lateral do prédio.
Primeiro Andar: 22 saias, sendo quatro delas com antessala; 22 banheiros; 01 cozinha e; 02 salas pequenas para guarda
de materiais de reposição.
Segundo Andar: 15 salas, sendo três delas com antessala; 17 banheiros; 02 salas pequenas para guarda de materiais
de reposição e; 01 área aberta.
1.3 - O item acima (1.2) elenca as partes do prédio que compõem o objeto do presente contrato e serão de uso exciusivo
do LOCATARIO. Sendo certo que a LOCATARIA tem ciência que a LOJA existente no térreo é tocada para a empresa ,”
Lojas Americanas e que os andares e áreas não eiencadas no referido item (1.2) são de uso exclusivo da LOCADORA-r......- "
Portanto, o objeto do presente contrato se restringe as ares eiencadas no item 1.2.

1.3.1 - Tendo em vista que para o acesso das demais áreas torna-se necessário utilizar das áreas que estarão locado
para a Câmara Municipal de Guarapari, o LOCADOR se compromete que no periodo da vigência deste contrato,
considerando ainda suas prorrogações, a não transferir a posse destes espaços a terceiro.
1.3.2 - Mediante prévia comunicação ao LOCATARIO - que desde ja se compromete a designar servidores responàveis
para facititar o diáiogo, os técnicos da Lojas Americanas poderão adentrar no prédio (parte locada) para proceder com a
manutenção dos equipamentos de ar condicionados aii instalados.

2.1- A presente locação visa a atender finalidade pubirca sendo o imovel tocado utilizado ápara1
a instalação
e
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funcionamento de 17 (dezessete) gabinetes dos lImos vereadores; setores de apoio e administração dos gabinetes;
espaço para atendimento à popuiação; almoxarifado e; arquivo gerei da Câmara Municipe! de Guarapari.
2.2 - Fica convencionado entre as partes que, por razões de interesse público, poderá o LOCATÃRIO alterar a finalidade

pública a ser atendida pela presente locação, a qualquer tempo, sem que isso acarrete rescisão do contrato, multa ou o
dever de pagar qualquer indenização ao LOCADOR.
2.3 - A modihcação na destinação a ser dada ao imóvel sera formalizada através de termo aditivo, previamente analisado
pela Procuradoria da Câmara Municipal de Guarapari.

formal entre as partes. . ,,

2.4 - É expressamente proibida a sublocação, cessão ou transferência do imóvel no todo ou em parte, exceto em acordo ,

. -' : -- - -- . .. . et

CLÁUSUi-ATERCEIRADOPRAZO : º
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3.1 - O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se no ato de sua assinatura. Independent?
de notincação, aviso ou interpelação judicial ou extrajudiciai, obrigando-se o LOCATÁRIO a desocupar o imóvel ora
locado, na data antes referida, entregando-o nas condições previstas neste instrumento contratual.
3.2 - O contrato poderá ser prorrogado pelas partes, enquanto houver necessidade pública a ser atendida atraves da presente
contratação, mediante assinatura de termo, de aditamento, apos apresentação de justificativa por escrito e autorização da
autoridade competente, devendo o LOCATARIO manifestar formaimente seu interesse na renovação em até 90 (dias) antes
da data finai do contrato, sendo que o LOCADOR, uma vez cientincado do interesse na renovação, deverá informar seu
posicionamento ao LOCATARIO em ate 15 (quinze) dias, sendo seu silêncio interpretado como anuência a renovação do

contrato de locação. .

3.3 - Fica acordado pelas partes que, caso o LOCADOR não tenha interesse na renovação do contrato mediante aditamento,
nos termos do item 3.2, o LOCATARIO podera permanecer no imóvel por até 60 (sessenta) dias após a data final do contrato
firmado petas partes, devendo promover o pagamento dos alugueres do periodo em que estiver na posse do imóvel, o que se
justifica pelo interesse público e necessidade de abertura de novo procedimento de chamamento público para locação de
outro imóvel.

3.4 - Caso o LOCATÁRIO cientiiique o seu interesse na renovação do contrato ao LOCADOR, nos termos dos itens 3.2 e 3.3,
e o LOCADOR informe seu desinteresse em formalizar aditamento para renovação do contrato, este último deverá reembolsar
os valores despendidos pelo LOCATARIO para reforma inicial do imóvel visando sua adequação a finalidade pública, da
seguinte forma:
a) Será realizada pelo LOCATÁRIO uma reforma inicial no imóvel objeto da locação para fins de adequação a sua finalidade,
o que fica autorizada pelo LOCADOR desde a assinatura do presente contrato, devendo o reembolso englobar os valores
despendidos pela administração em benfeitorias úteis e necessárias na reforma, importância esta que deverá ser especifica '
em termo de vistoria com planilha de gastos a ser lavrado em processo apartado.

b) Diante da necessidade de reforma do imóvel e dos valores a serem desemboisados peio LOCATÁRIO, em caso do
LOCADOR não ter mais interesse na renovação do contrato, pelos próximos 05 (cinco) anos, o valor a ser reembolsado pelo
LOCADOR ao LOCATARiO sera reduzido em 20% (vinte por cento) a cada ano de vigência do contrato de locação, até que
o LOCADOR não tenha que reembolsar nenhum valor a este título, devido a duração proiongada do vínculo.

c) O LOCADOR poderá utilizar os vetores ja descontados dos alugueres nos termos do item 12.1 do presente contrato de
locação para o pagamento do reembolso.
d) Todo valor a ser pago pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO a tituio de reembolso deverá ser encaminhado para a Prefeitura
Municipal de Guarapari, uma vez que o regime jurídico aplicado à Câmara Municipal não permite que a mesma venha auferir
renda.
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Parágrafo Único - O termo de vistoria com planilha de gastos devera ser confeccionado em documento escrito e assinado
por ambas as partes e será parte integrante deste contrato, mas desde a assinatura deste instrumento de locação o LOCADOR
autoriza ao LOCATARIO realizar qualquer alteração elou reforma no Imovel para enquadra-lo na finalidade pública a qual se
destina.
3.5 - Para a extensão do prazo contratual e indispensável prévia análise por parte da Procuradoria Geral da CMG.
3.6 - É vedada a prorrogação automática do presente contrato e, na hipótese de irregularmente verificar-se a continuidade
de utilização do imóvel pelo LOCATÁRIO após findo o prazo ajustado entre as partes não ocorrerá a transformação do
contrato em pacto por prazo indeterminado.
3.7 - Assiste ao LOCATÁRIO o direito de rescindir livremente o Contrato, mesmo antes do término de sua vigência, sem
que assiste ao LOCADOR direito a percepção de qualquer multa ou cominação pelo não cumprimento do prazo contratual,

cumprindo ao primeiro, comunicar ao segundo o interesse por eventual rescisão do Contrato, com antecedência de até
30 (trinta) dias.
3.8 - Durante o prazo estipulado para a duração do contrato é vedado ao LOCADOR reaver o imóvel alugado.

CLÁUSULAQUARTADOVALºRDºALUGUEL .- .
4.1 — Tendo em vista o laudo confeccionado após vistoria e avaliação do imóvel por parte- do LOCATÁRIO, elaborado em

consideração às caracteristicas do bem e aos valores praticados no mercado imobiliário da região, as partes fixam o
aluguel inicial mensal em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), perfazendo o contrato o valor gtobal de R$ 216.000,00
(duzentos e dezesseis mil reais), incluido o valor do iPTU e Taxa de Lixo por todo o período contratual, cuja quitação
será de responsabilidade exclusiva do LOCADOR.

mencionado nesta cláusuia. ªgregam
? ci

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O LOCADOR anui expressamente com o resultado do laudo de vistoria e avaliação & ª,»

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos termos da Lei Federal nº 10.192, de 14.02.2001, a cada periodo de 12 (doze) rªsêsâªâãªxáé

contados da data da assinatura do presente termo, é permitido o reajustamento do valor do aiuguel. cªmarªº
PARÁGRAFO TERCEIRO - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Geral de Preços do Mercado

* IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro índice que viera substitui-lo.
*_*—MMM.“ -

PARÁGRAFO QUARTO - Compete ao LOCADOR a iniciativa e o encargo de cálculo minucioso de cada reajuste a ser .

aprovado pelo LOCATÁRIO, juntando-se a respectivo memorial de calculo do reajuste. " ' '
PARÁGRAFO QUINTO - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo

8“, da Lei Federal nº. 8.666l93, dispensada a análise prévia pela Procuradoria Geral do Câmara Municipal de Guarapari.

CLÁUSULAQUINTADGPAGAMENTO . .»
5.1 - O pagamento da locação objetodeste Termo será mensal, mediante manifestação-expressa do decai do contrato,
atestando que o imóvel no referido mês foi utilizado para a finalidade prevista no contrato, devendo ser depositado em
nome do LOCADOR, em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária em conta corrente de sua titularidade,
cujos dados são: Banco SantandeLAgêlcia 3369, Conta Corrente 13000020-1,CNPJ127.714.351!0001-10, uma vez
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satisfeitas às condições estabelecidas, ocorrerá até o 30” dia do mês subsequente ao vencido.
5.2 - O faturamento deverá ocorrer em nome da Câmara Municipal de Guarapari, CNPJ: 27.467.844!0001-01, no endereço
na Rua Getúlio Vargas, nº 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 239.200—180.

5.3 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancaria, serão realizados desde que a
contratada cumpra as exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
5.4 — Nenhum pagamento será efetuado ao LOCADOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por inadimplemento, até que o totai de seus créditos possa compensar

seus débitos.
5.5 - A Câmara Municipal de Guarapari poderá deduzir dos pagamentos impedâncias que a qualquer título the forem
devidas pelo LOCADOR, em decorrência de inadimplemento contratual ou giosa determinada peIo Fiscal do Contrato.

5.6 - Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou reievada quatquer penalidade
prevista no contrato.

Despesa:
25
.
|W
W
Eiemento:3.3.90.39 'W megªn E ªº

CLÁUSULA SEXTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .. .;

tª W
ORGÃO: Câmara Municipal de Guarapari %ÉJM
6.1- As despesas decorrentes da contratação correrão atraves da(s ) ssegurntes(s) verba(s):

Subelemento: 3.3.90.39.10 - Locação de Imóvel Pessoa Juridica ªiªrââgªoªºuªªmm
&

;CLAUSULA SETIMA DAS OBRIGAÇÓES DAS PARTES
7.1- Além das previsões leqais, constituem obrigações do LÓCÁDOR:

7.1.1 - Entregar o imóvel de acordo com as condições e os prazos propostos neste Termo, em perfeitas condições de
uso para os fins a que se destina, em bom estado de conservação de infraestrutura;
7.1.2 - Se abster de causar qualquer embaraço ao uso pacinco do imóvel, durante a vigência do contrato de locação;
7.1.3 — Arcar com as responsabilidades em caso de acidentes relacionados a infraestrutura do imóvel, salvo se ocorrerem
em decorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do LOCATÁRIO;
7.1.4 - Arcar com as despesas relacionadas as taxas de administração imobiiiãria e de intermediações, se existirem;
seguro incêndio, raio e explosão e; impostos incidentes sobre o imóvel —- IPTU e Taxa de Lixo;

7.1.5 - incorrer nas despesas relacionadas com:
7.1.5.1 - As obras ou serviços exigidos peta segurança da construção ou pela correção de falhas ocorridas na edificação
do imóvel, desde que não seja em detrimento de acréscimo de construção ou mudança na estrutura do imóvel durante a.» ' '

vigência do contrato; '

Obs.: Caso o imóvel apresente problema de qualquer natureza, seja hidráulico, elétrico, no telhado, entre outros,
interferindo em sua utiiização habituai pelas ações que ali serão desenvolvidas, deverá ser promovido o imediato conserto

que correrá às expensas exclusivas do LOCADOR, desde que os referidos problemas não tenham ocorrido por culpa dao
LOCATÁRIO.

7.1.5.2 - Desgastes ou deteriorações anteriores, total ou parcialmente, a presente locação.

7.1.6 - Responder as solicitações do LOCATÁREO acerca de pedidos para a realização de benfeitorias úteis e
voluptuãrias;

7.1.7 - Prestar todos os esclarecimentos soiicitados peio LOCATÁRIO, respondendo prontamente a todas as
reclamações;

7.1.8 - Apresentar mensalmente, na forma estabelecida no contrato, boleto ou Nota Fiscal, para Página4
fins dde eEagamento,
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instruída com as certidões negativas débito ou regularidade com INSS, FGTS, Trabalhista. Receita Federal, Procuradoria
Geral da União, Estadual, Municipai da sede e do Municipio de Guarapari;
7.1.9 - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nas tratativas

para a efetivação da locação;

7.1.10 - Pagar as despesas extraordinárias de condominio, se houver, que não se refiram a gastos rotineiros de
manutenção do edifício, como: obras de reforma ou acréscimos, pintura das fachadas, iluminação, bem como das
esquadrias externas, obras destinadas a repor as condições de habitabilidade predial, instalação de equipamentos de
segurança e de incêndio, de teiefonia, de intercomunicação;
7.1.11 - Fornecer descrição minuciosa e fotográfica do estado do imóvel quando de sua vistoria para entrega, com
expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
7.1 .12 - Assegurar ao LOCATÁRIO o direito de preferência na aquisição do imóvel locado, nos termos do artigo 28 da lei
8245/91 ;
7.1.13 - Fornecer a lista de itensfelementos discriminados que compõe a edificação para fins de vistoria inicial das

- fªlª,/f,

condições das instalações do imóvel, anterior à ocupação e que constará anexada ao Termo de Recebimento Dehnitivo;
7.1.14 - informar ao LOCATÁRIO a superveniência de qualquer fato novo que ponha risco a locação, sob pena de
aplicação de multa contratual e ressarcimento de prejuizos que venham a ser suportados pela Administração;
7.1.15 - Não reaver o imóvel durante o prazo do contrato de locação;

7.1.16 — Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do Contrato, não utilizando o nome do
LOCATARIO para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização prévia, emitida
ohcialmente pelo LOCATÁRIO;

7.1.17 - Sendo o caso, indicar preposto para representa-Ia na execução do contrato, fornecendo ao menos um número
de telefone Em e um celular (com whatsapp), bem como um endereço de correio eletrônico para o recebimento dos
chamados.

7. 2- o LOCATÁRIO é obriqado a: WWI! Mªfªlda

incêndio, no prazo estipulado; “mªmª“

7.21 Pagar o aluguel e as despesas relativas ao fornecimento de água energia eletrica, bem como seguiª'rgwãºªwgeumw
7.2.2 - Servir-se do imóvei para atendimento da nnalidade pública, compativel com a natureza deste e com o fim a que
se destina, devendo conserva-io como se seu fosse, realizando nele, por sua conta, a obra de reparação dos estragos a
que der causa, desde que não provenientes de seu uso normal;
7.2.3 - Devolver o imóvel, quando finda a locação, no estado em que o recebeu, conforme Laudo de Vistoria, salvo as
deteriorações de seu uso normal; podendo exercer o direito de retenção do imóvel locado ate que seja devidamente
indenizado pela execução, nele:
7.2.3.1 - De benfeitorias necessarias, quando o LOCADOR, previamente notificado, houver se recusado a realiza-ias;
7.2.3.2 — De benfeitorias úteis que, por não poderem ser levantadas, a ele se incorporam, quando houver prévia e expressa

autorizada por este termo; ' '
anuência escrita do LOCADOR para a realização da referida benfeitoria, exceto a reforma inicial que desde ja está,
7.2.4 - Reter os impostos cabíveis no valor mensal da locação no ato do pagamento;

7.2.5 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo, para que o
LOCADOR possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da referida locação;
7.2.6 - Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante prévia combinação de dia e hora,
bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27 da Lei 8245/91;
7.2.7 - Notificar, formal e tempestivamente () LOCADOR sobre as irregularidades observadas no cumprimento da locação,
por meio do Fiscal do Contrato;

7.2.8 - Requisitar a documentação necessária à comprovação da manutenção das condições de habilitação e do
cumprimento de obrigações contratuais;
7.2.9 - Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos, bem como, qualquer intimação,
multa ou exigência de autoridade pública, ainda que lhe direcionada.
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7.3 - No encerramento do contrato e restituição do imóvel ao LOCADOR, o LOCATÁREO ficará isento da
manutenção do imóvel, uma ve_z__gue ficará a cargo deste a manutenção inicial que versará. em especial, nas
adequações necessárias dos espaços físicos para atender a finaiidade pública e setorial.

CLÁUSULA OITAVA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO , . . . - . . - 8.1- A fiscalização do contrato será obieto de acompanhamento, controle fiscalizaçao e avaliaçao pelo Fiscai do Contrato

designado por meio de Portaria para esta finalidade, observando-se o exato cumprimento de todas as condições
decorrentes da execução do objeto, anotando, inctusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê 05 1 º do
artigo 67 da Lei Federal 8666193.
8.2 - A dscaiização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a tesponsabiiidade do LOCADOR,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades decorrentes de seus atos.

8.3 - 0 Fiscai do Contrato atestarã mensalmente o uso do imóvel em conformidade com as cláusulas contratais,
providenciando a liquidação da despesa e liberação para pagamento.
8.4 - Em caso de não conformidade, o LOCADOR será notificado, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para
as providências do artigo 69 da Lei Federal nº 8666/93, no que couber.

pelo LOCADOR. % , [ªmy
8. 5- Quaisquerexigências da f scalizaçao do contrato inerentes ao objeto contratado deverão ser prontamente atendidas &, ff

presidente da Sªgªz":

CLÁUSULA NONA , DAS SANçõEs ADMENISTRATIVAS amªªmjgâimuw
9.1- Pelainexecução totat ou parcial do contrato a Câmara Municrpal de Guarapari podera garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
i — Advertência;

Il - Muita moratória efou compensatória por perdas e danos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

lll - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
EV — Deciaração de inidoneidade para iicitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e apos decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
V - Impedimento de licitar e contratar com o Poder Legislativo Municipal pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo,: ....
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.2 - Os procedimentos administrativos para aplicação das sanções administrativas obedecerão ao disposto na Instrução
Normativa SCL nº 001/2020, aprovada pela Portaria nº 6546/2020.

CLÁUSULA DECIMA DAS PRERROGATIVAS DQ LDCATÁRiG ' -=,:,.; ' ' ' ' " ' " ' " ' -,-:_.
10.1- Com base no 53“ do artigo 62 e no artigo 58 I e li da Lei nº 6. 666i93 são atnbwdas ao LOCATARIO as segumtes
prerrogativas:
10.1.1 - Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação ao atendimento da finalidade de interesse público a

que se destina, sendo sempre assegurada ao LOCADOR a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste;
10.1.2 - Rescindlr uniiateralmente o contrato, independentemente do pagamento de multa ou de aviso prévio, após
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, pelos motivos a seguir:
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a) não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações do LOCADOR;

13) razões de interesse púbiico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade a que está subordinado o órgão que intermedeia o presente ajuste, e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contato;
c) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - Rescindido o contrato pelos motivos enumerados nas alíneas “b” e "c" desta clausuia, sem que
haja culpa do LOCADOR, sera o mesmo ressarcido dos prejuízos comprovadamente sofridos e terá direito ao pagamento
dos aiuguéis relativos ao período em que vigeu o ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRtlliIEIRA DAS DEMAIS FORMAS DE RESCISAO . .- . . . . ..
11.1— Além das hipóteses de rescisão unilateral por parte do LOCATÁRIO enumeradas na ciausuia anterior podera ser
rescindido o presente contrato:
| - Por mútuo acordo entre as partes;

lI - Em decorrência da prática de infração legal ou contratual por quaisquer das partes;
IIl - Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo LOCATÁRIO;
IV - Em virtude de desapropriação do imóvel, desocupação determinada pelo Poder Público ou incêndio.

11.2 - No caso de sinistro de quaiquer outro motivo de força maior que impeça a utlização parcial ou total do imóvel
locado, o LOCATÁRiO poderá alternativamente:

impedimento do uso; '=

l- Ccnsiderar suspensas, no todo ou em parte, as obrigações deste contrato, obrigando— se ao LOCADOR a prorrogar o

prazo de locação pelo tempo equivaiente à realização das obras de restruturação ou pelo tempo correspondente ao
il- Considerar rescindido o contrato, sem que assista o LOCADOR qualquer direito a indenização.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS BENFEITORtAS “ª -- - --- - - - - . - .. . .. . . , ,
12.1- 0 LOCATÁRlO fica desde ja autorizado a reaiizar no imóvel tocado toda e quaisquer cbra e benfeitoria necessária

ou útil para a execução da finalidade pública a ser atendida peia presente tocação, sendo desnecessário prévio e expresso
consentimento do LOCADOR na reaiização da reforma inicial para adentrar no imóvel.
PARÁGRAFO PRIMEERO - O valor de toda e qualquer benfeitoria útil ou necessaria não removivei sem causar danos ao

imóvel realizada pelo LOCATÁRIO poderá ser abatido dos alugueis a serem pagos, até o limite máximo de 20% (vinte
por cento) de cada parcela mensal, até integral ressarcimento. Abatimentos acima do percentuai indicado poderão ser
realizados após expresso consentimento por escrito do LOCADOR.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na impossibiiidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas nos termos do parágrafo
primeiro desta ciãusuia, fica o LOCATÁRIO autorizado a reter o imovei, até que seja integralmente indenizado.
PARÁGRAFO TERCEIRO — Finda a locação, toda e qualquer benfeitoria removível realizada pelo LOCATÁRlO podera

ser levantada, às suas expensas, desde que sua retirada não acarrete danos ao imóvei e já não tenha sido ressarcida
pelo LOCADOR.

CLÁUSULA DÉCZMA TERCEÍRA DO DIREITO DE PREFERENCIA . . , . ., .. . ... . . .
13.1- Nos termos do artigo 27 e seguintes da Lei nº 8. 245/91, no caso de venda promessa de venda cessão promessa
de cessão de direitos ou dação em pagamento do imóvet locado, c LOCATÁREO tem preferência para adquirir o imóvel
locado, em iguaãdade de condições com terceiros, devendo o LOCADOR dar-lite ciência do negócio mediante notificação

judicial ou extrajudicial. 'ª, « , , W'
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13.2 - O LOCATÁRiO terá prazo de 30 (trinta) dias para manifestar de forma inequívoca sua intenção em adquirir o imóvel.

13.3 - Na hipótese de o LOCATÁRIO não possuir interesse em adquirir o imóvel locado, fica desde já aceitado, conforme

artigo 8º da Lei nº 8245/91, que, para o caso de sua alienação ou cessão a terceiros, permanecerá vigente 0 presente
contrato de locação, Hcando acordado pelas partes que nesse caso o LOCATÁRIO poderá permanecer no imóvel por até
90 (noventa) dias após a data final do contrato firmado pelas partes, devendo promover o pagamento dos alugueres do
período em que estiver na posse do imóvel, o que se justifica pelo interesse público e necessidade de abertura de novo
procedimento de chamamento público para locação de outro imóvei.
13.4 — O presente contrato obriga os contratantes e a todos os seus sucessores a tltuio singular universal, continuando
em vigor ainda que a propriedade do imóvel seia transferido a terceiros.

CLÁUSULA DEGIMA QUARTA DAS DISPOSIÇGES GERAtS ...... E' ' ' ;
141 O presente contrato será publicado no Diário Of cral deste Legislativo Municipal- DDLM na forma do paragrafo
único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666“ 993, como condição indispensável a sua eficácia.
14.2 - Toda e qualquer modificação dos termos do presente ajuste será formalizada através de termo aditivo, apos prévia
manifestação da Procuradoria Geral da CMG, em conformidade com o disposto na Lei nº 8666/1993.

14.3 — Na hipótese de ser necessária qualquer medida extrajudicial elou judicial, o. LOCADOR poderá ser citado pelo

correio, com AR (Aviso de Recebimento) dirigido aos respectivos endereços mencionados no preâmbulo deste
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DQ FORD ' - - —--. -- " - -- -15.1- Fica estabeleCido o Foro da cidade de Guarapari/ES para dirimirquaisquerduwdas oriundas direta ou indiretamente

deste instrumento, renunciando -se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2 - E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guarapari/ES, 15 de outubro de 2021.

, enm aw W

CAMARA MUNÍCIPAL DE GUARAPARI % Pmmªªíga camªra

LOCATARÍO Muâlãwgcàãioªâmnmm

saírª»? cfª/ fil/M «é?/«

LÉADA HOTÉIS E COftíÉRClO LT A ME
LOCADOR
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