
tfrÊ'ât
Y.-..NJ,áí

Cúi{lr(ÂIú úÊ LtrCÁÇÃú arE iiií,IÉL quE ÉaiTRE St
CELEaRAM o FUNDo MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DÊ
SOUTO SOÂRE§ E A SRA. ERIVAIi LITíÂ BASTOS.

Nesta data, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCÂÇÃO, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ - Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicâs. sob o no. 30.607.381/0001-32, locÃlizada à Avenida Josê P.

Sampaio. n" 08. Centío. represeniada neste áo pela, Sra. ZAIRA BARBOSA DE 9OUZA
ANDRADE. portadora do RG n" 07.584.888-07/SSP-BA. e CPF n" 001.319.99S16, rêsidente e
domiciliada na Rua Glória Sampaio, No 64, Centro, nesta cidade, doravante denominado
uocerÁRto e do outro lado a Sra. ERIVAN LIMA BASTOS, inscrita no CPF Cadastro de Pes§oas
Fisicâs sob o n' 498.178.255-15 e portadora do RG. n' 01.714.73ç23 SSP/BA, Residente e
t1^Éi^iri^râ ^^ Er,,â l.l-r;^^ C)i-.^ -/^ P-i,á arââl. e^,ri^ Q^â.âô cIa 

^ED. 
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denomrnada LOCADoRI, sn6s 6 t(_)cA RrO utilizando suas prêrrogâtivas legais, com base no
artigo 2.1, inciso X, dâ Lei 8 666 de 21 de junho dê 1393 e alteraçôes posteriores, re§ofue e acoda
na celebraçáo dc presente INSTRUMENTO CONTRAÍUAL, mediante as cláusulas a segulr:

cLÁusuLA r- Do obrêto:
uonsl[ut ooJero do preseírte @ntÍãro. a locâç8o ôo rmover. snuêoo no LoteamêÍÍo BasÍos, §ouo
Soares-Bafria, medindo 1 .o0om2 (mil nE1Íos quadrdos), servindo de garagenr para uso da
Secreiaria Municipâl ije Educ4áo, desie Município.

cúusULA ll - Fundsmêntação:
Contrato Dor DISPENSA. nos termos do inciso X do Art- 24 da Lei 8-666/93. quê píêver a dispensa
de iicitaÉo para â compra ou locaçáo de imóvet dêslinado ao âtendimento da§ Íinalidades
prêcipuas dâ âdministrâçáo. cujas necêssidadÊs dê instâlâção e localizaÉo condicionêm e sue

escolha, desde que, o preço seia compatível corn o valor de mercado

CúUSULA lll - Da vigência do contÍato:

^ ^.^-^ .r. r^^^^Â^ ^^-L )é .. /,{^rÀr É^^^- a !,iâ..,{- J:t dC ls§in:tuÍC dC câ'.|tÍEto de IoCCÉCW ti a;a,v i.i! iv-^r!sv \v*v/ rrrwwl

até o dia 3M22422.

CúUSULA lV- Do valor e Condiçõos de Pagamento:
1'- O valor mensal da locaçáo serâ dê R$ 1.5OO,OO (um rnil e guinhentos reais), p€ríazendo o

vâlor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

2' - O aluguel mensai cieverá ser quitado alé o décimo teÍc€iro diã do mês subseqüente ao que se

referir a toicaçao, alravés de deposito bancário na conta do locador ou através de assinafura em

recibo de pagamento.

3" - O âtraso iniustificado do pagamento do aluouel. com alraso superior a 30 ítrinta) dias subitará

o locatádo à muha de 2olo (dois por cento) sobre o valor da mensalidade, âlêm da cobranÇa de iuos
moretórios, pravisto em iei espêciÍica.

4' - Deveráo sêí pegos juntamente com o aluguel mensal, as despesas dê taxas de luz e água,

bêm como Oe ouiraã piOpnas do imóvel, exceto IPTU, que deverá ser pago anualmente pelo
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ESTÀüü Da BÀriiÀ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, no 08, Pródio, Centro, Souto SoaÍes - Bahla, CEP 4€.990-(x)0
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Tel; (075) 3339-2150, 2í28

CoNTRÀTO DE IOCAÇÃO DE !ÍlltOVEL H.0CôI2022LI-FME.
ReÍ.: DTSPENSA DE LICTTAçÃO N" 006r2022FilED1
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ESÍADO ÜÂ BÂiiiA
FUNDo MUNtclpAL DE EDUcAçÃo DE souro SoARES
Av. Josê Sampaio, n" 08, PÉdio, Contro, Souto Soares - Bahia, CEP 4ô.990-(x)0
CNPJ 30.607.381/0001-32 - Tel: (075) 3339-2150 / 2128

5" - C a!r-!g'-|e! avenÇâíro nâ cleusulâ terceire será rea,lustado, enuelmênte, ou em peÍisdicidêd€
mínima permitkia em lei. pela aplicaçáo dâ variação do IGPM-FGV ou o,Jtro índice que venhs este
substituir. Findo o prazo contratuâ|. deverá o imóvel ser entÍegue totalmente desocupado e livre de
ônus, independentemênle de aviso judicial ou erÍra judicial.

6" - É expressamente vedado ao locatário cedêr, smprestar ou sublocar no todo ou em paíte, o
imóvel iocacio sem cofisentiinenlo pÍévio e poí escrito do Locâdor.

7" - O locatário náo terá direito a qualquer indenizaÉo ou retenÉo por benfeitorias que realizar no
imóvel as quais se inteqfaráo de pleno dirêito e ÍicaÍão Dertencendo o Locaclor. sêie qual for o s€u
valoÍ.

8" - O locatário obriga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamento da
gaÍagem para uso da Secretaria Municipal de EducaçÉo, deste Município, Íicando vedado para
oúro uso.

9' - O locatáno deveÍá devolver o imóvel que lhe é locado em p€Ífeito estado de conservaÉo e
limpezã, a?rt! todas as instâlaçles em funcionar,nentô tal como reccnhece t&lo recebuo. não
allerando sua estrulura. sal.ro com consentimento prévio e por escÍito do Locador, O náo
atendimento a essa obrrgaçáo implicará na recusa do Íecebimento do imóvel. gerando aluguds e
despeses previstâs ne cleusulâ lV alé sua totel salisfaçâo.

10' - No caso de ciesapropriaçáo por necessidade pública, incêndio sem qu€ paÍa tal tenhâ
concoÍiido o iocâiáÍio ou quaiquer ouiÍo motivo que toíne o imóvel imprestávei à sue Íinâlidade, o
presente contrato Írcará rescindido de pleno direito. sem indenizaçáo de paÍte para a parte.

11" - A infracão de oualquer das dausulas deste suieitará o inírator â multa de um aluquel vioenle.
cobÍável por via de execuç& judlial.

CLÁSULA v - Do CÍódito Orçamantário:
As despesâS decoíÍentes da execuçáo deste ContÍãto @retào por Conte dâ s€guinte dotâção:

I r^i.a^?.t^ r.\.^aãã^a4;-. ^â ^a ^ô 
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A#o: 2a62 - ManutênÇão das AçÕe§ do Fundo Municipal de Educaçáo.
ClasçiÍi.eçáo Econômica: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiro§ ' Pessoâ Fígica

Fonte: 01 -Educa$o 25o/o

CLÁUSULA VI - OA RESCISÃO:
u pÍes€nte cornÉto sera ÍescíroÉo na @rÍgncla oas nrpotêsc,s pÍÊvHas om €spêqal nos AÍtgos
Z7 eTE,bem como a qualquer dispositivo da Lei n" 6.666/93 e suas posleÍiores âlteÍaçôes e, ainda

rros seguinles casos.

§ 1" - lnadimplência de qualquer dáusula ou condiÉo deste contrato, por infraçáo de uma das

õanes. ouando noliÍicâdo ooÍ escrito oele Dartê náo inÍÍatorâ e náo alendi<Ja no pÍazo de 30 (tÍinta)

dias:

§ 2" - Transíerência das obrigaçoes aqui contratadas. parciais ou totalmentê, a l8Íceiros. ** " \W
expresse âulorizeÇáo e concordância dê embas es pârtes, por escrito; (-^

§ 3" l-cr quôiquc; u;.:.:c do: p.:ácc, aticyés dc cuoo p;évic pci'ccq{c ccn' antcccdênciâ ft.in:i:'.i

de 60 (sessenta) dias,
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ÉSTADO üA BAHiA
FUNDO MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n" 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990$0
CNPJ 30.807.381i0001-32 - Tel: (075) 3339-2150 / 2'128

§ 4" - Por atraso superioÍ a 90 (novente) dias dos pêgsmentos devidos pela Administraçáo
coníorme previsto na Lei 8.666/93, de 21.06.93, art. 78, inciso XV;

§ 3' - us cásos Íoftunos ou oe Íorça manor, serao exc,uoeíTtes oes responsaD[Íoades oo
CONTRATÂDO e da CONÍRÂTANTE. na fornra cio C.C.6.

CúUSULA VII - DA LEGISLAÇÃO:
O pÍesente @nlrato de locaçáo será regido pelâ Lei 8.666/93, em consonància com o novo Código
Civil BrasileiÍo. instrumênlo6 esles que as partes se subitãm paÍa resoluÇáo dos casos êm quê este
instrumento for omisso, aplicando as penalidades pÍevistEls nos AÍtigos 8ô a 88, da mencionada Lêi,
que as partês declaram ler pleno mnhecimento do teor.

CLAUSULA Vl[ - DA F|SCALTZAÇÃO DO CONTRATO:
A prestaçáo de serviços desle contráo seÉ fiscalizada pelo servidor RodÍigo Vieira AndÍade.
i-a^;l^ .^ írDÊ ,^ !r o nâE '1112 ÂrÂ ô? ^^,aâ,{^. dá trâ.,.â^' 'l- ,lÁ ^ 

O <?í .ô âr;}r,,i^áâêry v, r prrreeer t, us.r q!,yei y- -..ryq!lr--
de Gestor de Con!!'alos Ac,minislralivos do Poder Exeeutivo Municipal, conforme Decreto Municipal
de n" 172, de 26 qle agosto de 202í, publicedo em 26 de Agosto de 2021. fio Diário Oficial do
Município.

CLÁUSULÀ IX - DO FORO:
l-rca eleto o t-oÍo oe$a uomaÍca paÍã otfimrr eventuaÉ ouudas oe@ÍÍentes 0â execuçâo oe§e
conlÍato.

As partes contratanies obrigam-se por si e por seus sucessores, a quaiquer título. cumprir o
presente contrato. E, poÍ estarem juslos e conlratados, assi
(três) vias de iqual teoÍ. o reDÍesentânle do LOCATARIO e

nâm o presente ins!Íumento ern 03
a LOCAOORA, iuntamentê com as

testemunhas, âbâixo e a tudo presentes, para que se produzam os eÍeitos legais.

Souto Soares - Ba, 03 de Janeiro de 2022.
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ZAIRA BÁ.RBCSA DE SOUZA OE
§ECRETÁRN DE EDUCAçÃO
LOCATÁRrc

TESTEMUNHAS

ERIVÂH LIiJiA BÂSTO3
CPF: 498.'!73.255-15
LOCADOR
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