
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC|A SOCIAL DE SOUTO SOARES
Rua Eutácio Vieira Viana, s/n, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'000
CNPJ 15.420.29#0001{8 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

â,NTRATO DE LOCAçÃO DE \MÓVEL N' 002/2022L1-FMAS

REF. DTSPEVSÁ DE L|CITAçÁO N'002/2022FMASD|

CONTRATO DE LOCAçÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
cELEBRAM o FUNDo úutttctplt- or lsststÊttctA soclAL
DE SOUTO SOARES E O SR. CAMERINO GUIMARAES
SAMPAIO,

Nesta data, o FUNDO MUN|C|PAL Oe lSStSfÊXCtA SOCIAL DE SOUTO SOARES, Estado da Bahia,

inscrito no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas, sob o no. 15.420.29410001-88, locâlizado à Rua

Eutácio Vieira Viana, s/n, Centro, representado pela senhora ÂNGELA PEREIRA GUSMÃO, brasileira,

inscÍita no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n" 011.407.085-70 e portadora do RG n.' 08.484.124'
94 SSP-BA, residente e domiciliada na Travessa Dr. Otto Alencar, 20, Centro, neste Cidade, doravante

denominada LOCATÁR|A e do outro lado o Sr. CAMERINO GUIMARAES SAMPAIO, inscrito no CPF -

Cadastro Oe 

-Pessoas 

Fisicas sob o n" 607.2í0.905-59 e portador do RG. n' 04.102.545-8/ SSP-BA,

Residente e Domiciliado na Rua Prof. Viegas, no 380, Baóalho, Salvador-BA, CEP: 40.30'l-075, doravante

denominado LOCADOR, onde a tlgc/@, utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 24,

inciso X, da Lei 8566 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem e acordam na celebração

do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

cúusuLA l- Do objeto:
Constitui objeto do présente contrato a locação do imóvel situado à Rua João Souto Soares, s/n, Centro,

nesta cidadé, com área total de 18Om'(cento e oitenta metros quadrados), composto de 05 dependências,

sendo 01 banheiro, para funcionamento do CREAS - Centro de Referêncie Especializado de Assistência

social, conforme intêresse da secretaria Municipal de Assistência social deste Município.

CúUSULA ll - Fundamentaçâo:
Contrato por DISPENSA, nos termos do inciso X do Art. 24 da Lei 8.666/93, que prever a dispensa de

licitação para a compra ou locaÇão de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precÍpuas da

administràção, cujas necessidades de instalaÉo e localizaçâo condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatível com o valor de mercado.

CúUSULA lll - Da vigência do contrato:
O prazo da locação seiá de 12 (doze) meses, a viger do dia da assinatura do contrato de locação até o dia

31t1212022.

CúUSULA lv- Do valor e Condições de Pagamento:

s 1" - O valor mensal da locaÉo será de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reâis), perfazendo o valor
global de R$ 5.400,00 (cinco mil ê quatrocentos reais).

s 2. - O aluguel mênsal deverá ser quitado até o décimo dia do mês subseqüente ao que se reÍerir a locaÉo,
ãtraves de leposito bancário na conta do locador, Banco Bradesco, Agência 3655-2, conta poupançâ

200't 407 -5.

s 3" - O atraso injustificado do pagamento do aluguel, com etraso superior a 30 (tÍinta). dias sujeitará o

iocatário à multa âe 02% (dois põr cento) sobre o valor da mensalidade, além da cobrança de iuros
moratórios, previsto em lei especifica.

s 4. - Deveráo ser pagos iuntamente com o aluguel mensal, as despesas de taxas de Luz e água, bem como

ãe outras prOprias ào imóvel, exceto IPTU, que deverá ser pago anualmente pelo proprietário do imÓvel.

s S. - O aluguel avençado na clausula terceira será reajustado, anualmente, ou em periodicidâde mÍnima

[ermitida em-lei, pela aplicação da variaÉo do IGPM-FGV ou outro Índice que venha este substituir.
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Findo o prazo contratual, deverá o imóvel ser entregue totalmentê dêsocupado e livre de ônus,
independentemente de aviso judicial ou extra.iudicial.

6" - É expressamente vedado o locetário ceder, emprestar ou sublocar no todo ou em parte, o imóvel locado
sem consentimento prévio e por escrito do Locador.

7'- O locatário nâo terá direito a qualquer indenizaçáo ou retenção por benfeitorias que realizar no imóvel as
quais se integrarão de pleno direito e Íiceráo pertencendo o Locador, seja qual for o seu valor.

8'- O locatário obriga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamento do CREAS -
Centro de Referência Especializado de Assistência Social, desta cidade, Íicando vedado para outro uso.

9' - O locatário deverá devolver o imóvel que lhe é locedo em perfeito estado de conservaÉo e limpeza,
devidamente, com todas as instalaçÕes em funcionamento tal como reconhece têJo recebido, não alterando
sua estrulura, salvo com consentimento prévio e por escrito do Locador. O não atendimento a essa obrigaçâo
implicará nâ recusa do recebimento do imóvel, gerando alugueis e despesas previstas na clausula lll até sua
total satisfaÉo.

10' - No câso de desepropriaÉo por necessidade pública, incêndio sem que para tal tenha concorrido o
locatário ou qualquer outro motivo que o torne o imóvel impÍestável à sua finalidade, o presente contrato
ficará rescindido de pleno direito, sem indenizaÇão de parte para a parte.

1l' - A infÍaÉo de qualquer das clausulas dêste sujeitará o inÍrator à multa de um aluguel vigente, cobrável
por via de execuçáo judicial.

CúUSULA v - Do crédlto orçamêntário:
As despesas decoÍrentes da execuçâo deste contrato correrão por conta da seguinte dotaÉo

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - Fundo Municipal de AÉo Social.
Açáo: 2098 - ManutenÉo das AÇôes do PSE - ProteÉo Especial.
ClassaÍicaÇáo Econômica: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 29

cúusuLA vt - DA REscrsÃo:
O presente contrato será rescindido na oconência das hipóteses previstas em especial nos Artígos 77 e 78,
bem como a qualquer dispositivo da Lei n' 8.666/93 ê suas posteriores alteraçóês e, ainda nos seguintes
casos:

§ 1' - lnadimplência de qualquer cláusula ou condiÇão deste contrato, por infteÉo de uma das partes,
quando notificado por escrito pela parte nâo infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2' - Transferência das obrigaÇÕes aqui contratadas, parciais ou totalmentê, a terceiros, sem a expresse
autorizaçâo e concordância de ambas as pertes, por escrito;

§ 3' - Por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escrito com antecedência mÍnima de 60
(sessenta) dias;

§ 4" - Por atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela AdministraÉo conforme previsto

na Lei 8.666/93, de 21.06.93, art. 78, inciso XV;

§ 5'- Os casos fortuitos ou de força maior, serâo excludentes das responsabilidades do CONTRATADO e da
CONTRATANTE, na forma do C.C.B.

cúusuLA vil - DA LEGISLAÇÃo:
O presente contrato de locaÉo será regido pela Lei 8.666/93, em consonância com o novo Código Civil
Brasileiro, instrumentos estes que es partes se sujeitam para resoluçáo dos casos em que este instrumento
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ÍoÍ oínbso, aplic,]íúo ff ponalk ades prêvlstas nos Artlge 86 a 88, da m€ndonada Lei, qu€ as part6s

dedaram bÍ deno coohêcimenlo do têor.

cr-AUSUtÁ un - DA FISCALruÀçÃO 99 66xff,ATO:
O fomecinrento dests conhato s€rá fiscaltsEdo p€lo s€rvidoÍ Rodíigg Vioirts Andrads, inscÍito no CPF do n.o

0353ü3.315-97, poítadoí da Maüioila de n.o í1, para erercer 
-as 

auihriçô€s de Geíor d6 Contatos
AfiÍnisffi,'ros 6 PúeÍ ExeqIi\,o MuniÍpal, confonne D€cÍêto Munidpal da n.o 172, de 26 de agpslo d€
202í, publicado em 26 do agpslo de 2021 m Diádo Oficial do Município.

cúusurá I[ - Do FoRo:
Fke deito o FoÍo dedâ crcí,Ildr(á rElra dilmlr evont ais drMdas decorentes da oxocrrÉo deste confato,

As paÍtes contatant$ obrfanrse poÍ si e poí s€ug s{rcag$Íqr, a qualquer tífu|o, armpÍir o pÍ€s€Ítto
cont ato. E, por 6tarêm juíc € contratdoe, assinam o píB€ntâ insÚtrmsnto eÍn 03 (Íês) vlas de hual t€oí,
o íepíÊsêntants do locaÉíb e o LocÂDoR luntâmento coíl ss tg§lemunhâs, abâho s e ü.rdo pÍ€§snt€s,
para qu€ s€ pÍoduzam 08 efuirb8 l€gais,

Souto Sorret - BA, 03 de Jenelro de 2022.

(_ê\
Gucmão Camedoo Gulma

1/
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