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?1NTRATO DE LOCAçÂO DE \MÓVEL tP U6n022Ll-Ft E.

REF; D'SPEVSÁ DE LICITAçÀO N" U4r2022FtEDt

CONTRATO DE LOCAçÃO DE IilÓVEL qUE ENTRE SI

CELEBRAU O FUNDO-MUNICIPAL DE EDUCAçÂO DE

SOUTO SOARES E O SR. WALDEIIIR BENTO NOVAES

Nestâ dâta, o FUNDO IIUNICIPAL DE EDUCAçÁO, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ - Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 30.607.3s1/0001-32, lo llizada à Avenida José P.

sampaio, no 08, centro, representado neste ato pela s'secrêtária zÀlRA BARBOSA DE SOUZA

ANO?rAóE, portadora do Rc n." 07.584.883-07/SSP-BA, e CPF n.'001.319.99$16, residente e

aãmicitiaOa na Rua Glària Sampaio, No 64, Centro, nesta Cidade, doravantê denominada

iôCÀffnfo 
" 

do outro tado o senhor WALDEMTR BENTO }JOVAES, inscrito no CPF Cadastro de
peããasãsic.s sob o n' 001.205.61549 e portador do RG. n'0M2'1665-27 SSP/BA' Residente e

Dcmiciliado na Rua Professor Ângelo Costa, no 193, Centro, CEP: 46.900{00 - Seabra-Bahia,

Jorrránl" denomrnado LOCADOÉ . onde o LOCATÂRIO, triilizando suas prenogatlvas legals.

artigo 24, inciso X, oa t-ei 9366 de 21 de iunho dê í9s_3: alterações posteriores, resolvem e

a*id". na celebração do presente TNSTHUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a

segurr:

cLÁusuLAl-Doobjeto:
Constttui obieto do presente contrâto, a locaÉo do lmóvel, situado na Rua Professor Ângelo Costa,

dn, Centro, CEp:4-6.900-000 - Seabra-Bahía, medindo 255m2, com 10 (dez) dependências, sendo

04 iquatro) banhêiros, usado como República para Estudantes do Município de Souto Soares.

CúUSULA ll - FundamentaçPo:
Contrato por I»SPENSÀ nos ieÍmos do inciso X do AÍ1. 24 da Lei 8.666/93, quê prsveÍ a dispensa

de lrcitação para a oompra ou locaÉo de imóvel deslinado ao atendimento das finalidades

precípuai da administra!Éo, qJjas nêcessidades de instalaqào e localização condicionem a sua

escoíha, desde que, o preço seia compatível com o valor de mercado'

CLÁUSULA lll - Oa vigência do cotúr.to:
O páo Oa locaçao sira de 1 1 (onze) meses, a viger do dia da assinatura do conüato até o dia

31 12t2022.

CúUSULA lv- Do valor G Condlçõcs de PagaííeÍrto:

1. - o valor global será de RS 18.150,00 (dezoito mil, cênto e cinquenta reais) a serem pagos em

1 1 (onze) paóalas de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos ê cinquenta reais), cade'

2" - O aluguel deverá ser quitado ate o décimo terceiro dia do mês subseqü€nle ao que se reíerir a

locação, airaves de deposiio banciirio na Agêncb do Banco do Brasil sob no 0985-7 dc no 1 1.296-8

do locador.

3" - O atraso injustificâdo do pagamento do aluguel, Çsm atreso superior a 30 (tsinta) dias sujeitará

a Locatária à multâ de 02% (do]s por cento) sõhre o vator da mensalidade, além dã cobrença de
juros moratórios, preústg em lei especifica.

4' - Deverão ser pagos
bem como de outras P
propriêtário do imóvel.

de luz e água,
nualmentê pelo

juntamente com o aluguel mensal, ss despesas de taxas
rópÍias do imóvel, exceto IPTU, que deverá ser pago a
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5. - O aluguel âvençado na clausula terceira seÉ rea1ustado, anualmente, ou em periodicidade

mínima per-milida erÍr lei, pêla aplicação da vaÍiação do |GPiÁ.FGV ou outro índice que vênhe êste

substituir.
Findo o prazo contratual, deverá o imóvel ser êntregue totalmênte desocupado e livre de ônus,

indepÉndentemente de aúso iudicial ou extra iudicial.

6" - É exprêssãmente vedãdo a Locatáía cedêÍ, emprestar cr: sublocar no todo ou em parte, o
imóvel locado sem consentimento prévio e por escrito do Locador.

7. - O Locatario não terá diÍeito a qualquer indenizaÉo ou Íetençáo por bnfeitorias que realizar no

imóvel as quais se integraÉo de pleno direito e Íicarão pertencendÔ o Locador, seja qual for o seu

valor.

8. - O Locatário obÍiga-se a usar o imóvêl que lhê é locado exclusivamente para funcionamento da

República dos Estudantes, deste Município, licando vedado pâra outto uso.

9" - O Locatário deverá devofuer o imóvel que lhe é locado em perfeito estado de consewaçáo e

limpeza, com todâs as anstalações em funcionamento tal como reconhece tàlo recebido, não

alterando sua estrutura, salvo com consênümênto préviO e por escrito do Locador. O náo

atendimento a essa ohigação implicará na rearsa do recetÀnento do imóvel, gerando alugueis e

despesas previstas na dausula lll ate sJa total satisfaçáo.

10" - No c€so de desapropriàção por necessidade públicâ, incêndio sem que pare tal tenha

concomido a Localária ou qua§uer outro motivo que o tome o imóvel imprestável à sua finalidade, o
pressrle contrato ficará rescindido de pleno dirêito, sem indenizaçáo de parte para a parte.

11" - A inÍração de qualquer das clau$rlas deste sujeitará o infrator à mul'ta de um aluguel vigente.

cobrável por via de execuçáo judicial.

CúSULA v - Do crádtto orçamenLário:
As despesas dêcorrêntes da exêcução deste contrelo correrão por conta da seguinte doteçáo:
Unidade Orçamentária: 02.04.02 - Fundo Municipal de Educação.
Açào: 2031 - ManutenÇão de Casa do Estudante.
Ciassificação Econômica: 339036 - &iros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fontê: 1- Educaçáo 25%

CLÁUSULA VI - DÀ RESC§ÁO:
O pres€rrte contrato será rescindido na ocorrência das hipótêses previstas 6m especial no§ Artigos
77 e78,bem como a qualquêr dispositivo da Lei n" 8.656/93 e suas po§teriores attera@s e, ainda

nos seguinles casos:

§,1. - lnadimplência de quahuer cláusula ou coÍdição deste contrato, por infração de uma das

óartes, quando notificado por escrito pela parte não inÍratoÍâ e não atendida no prazo de 30 (trintá)

dias;
§ 2" - Trâníerência das obrigações aqui contretadas, parciais ou totalmente' a terceiros, sem e

expressa autoÍizaÉo e concordância de ambas as paftes' por escrito;

s 3' - Por qualquer uma das partes, através de âüso prévio por escrito com antecedência mÍnime
de 60 (sessâlla) dias;

§ 4" - Por atraso supsrior a 90 (noventa) dias dos pagamêntos devidos pela Adminislração
conÍoÍme previsto na Lei 8.666/93, de 21.06.93, ert.78, inciso XV; q 'l
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r Bento Novaes

§ 5" - os casos ÍoÍtuitos ou de força maior, serão excludentes das responsabilidades do

CONTRATADO e da CONTRATANTÊ, na forma do C.C,B.

cLÁusuLA vlr - DA LEclsLAçÂo:
O presentê contrato de locação será regido pola Lei 8.666/93, em consonância com o novo Código

Civil Brasileiro, instrumentos estes que as partes Se suieitam psra resolução dos casos em que este
instrumento Íor omísso, aplicando as penalidades previstas nos Àrtigos 86 a 88, da mencionada Lei,
que as partes dedaram ter pleno conhecimento do teoi,

CLAUSULA Vil - DA FISCALÍZAçÂO DO CONTRATO:
A prêstação de seMços deste contrato será fiscalizada pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade,
inscrito no CPF de n.o 035.303.54S97, portador da Matricula de n.o 57Í, para éxerceÍ as atribuiÇôes

de Gestor de Confatos Adminiírativos do Poder Executivo Municipal, @nforme Decrêto Munictpal

de n.o 172, de 26 de ago§to de 2021, publicado em 26 de Agcto de 2021 no Díário OÍicial do
Município.

CLÁUSULA lx- DO FORO:
Fica eleito o Foro desla Comarca peÍa dirimir êventuais dúvidas deconentes da execuÉo deste
contrato.

As partes conlratantes obrigam-se poÍ si e por seus sucessoÍes, a qualquer título, cumprir o
presente contrato. E, por estarem justos e contratado-s, assinam o presente instrumenlo em 03
(três) vias de igual teor, o representante do LOCATARIO e o IOC/ÀDO.& juntamenle com as
testemunhâs, âbaixo e a fudo presentes, para que se produzâm os eÍeitos legâis.

Souto - Ba, 0í deF iro de
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Zaira Barbosa de Souza
Secretária illunicipal de Educação
LOCATÁRE

TESTEMUNHAS:

CPF: í.205.6í 5.19
LOCADOR
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