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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av, José Sampaio, no 08, Prédio, centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 't 3.922.51U0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

âaNTRATO DE LOCAçÁO DE TMOWL No OO9/2022LhPMSS.

Ref..' DtsPEÍúSÁ DE LICITAçÁO No 009/2022PMSSDi

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IilIOVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES E A SENHORA SILVANDIRA ROSA NOVAIS

I

Nêsta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ -
Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas, sob o n'. 13.922.5í,1000 1-98, localizada à Avenida José P.

Sampaio, no 08, Centro, representada neste ato pêlo Chefe do Podêr Executivo, Sr. ANDRÉ LUlz SAiIPAIO
CARDOSO, brasileiro, cesado, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicâs sob o n' 916.397.195-04 e
portador do RG. n'746013930 SSP-BA, doravante denominado LOCATÁR|O e do outro lado a Senhora
SILVANDIRA ROSA NOVAIS, inscrita no CPF Cadastro dê Pessoas FÍsicas sob o n' 113.804.408-31 e
portadora do RG. n" 20.942.843-01 SSP/BA, Residente e Domiciliade na Rua Luna Freire, no 41, Centro,
nesta Cidade, doravante denominada LOCADORA, onde o !]Q§ATÁRO, utilizando suas prerrogativas

legais, com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 dejunho de 1993 e alterações posteriores, resolve
e acorda na celebraÉo do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante es cláusulas a seguir:

cúusuLA t- Do obieto:
Constitui objeto do presente contrato, a locação do imóvel, situado na Rua Luna Freire, s/n, Centro, nesta
Cidade, medindo 105m2 (cento e cinco metros quadrados), composto por 08 (oito) dependências, sendo 2
(dois) banheiros, para funcionamento da Casa de Arte e Cultura, deste MunicÍpio.

CúUSULA ll - Fundamentação:
Contrato por DISPENSA, nos termos do inciso X do Art. 24 da Lei 8.666/93, que prever a dispensa de
licitaÉo para a compra ou locaçâo de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necêssidades de instalaÉo e localizaÉo condicionem a sua escolha, desde que, o
preÇo seja competÍvel com o valor de mercado.

CúUSULA lll - Da vigência do contrato:
O prazo da locação será de 12 (doze) meses, a viger do dia da assinatura do contrato até o dia 3111212022.

CúUSULA lV- Do valor e Condições de Pagamênto:

'l' - O valor mensal da locação será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), perfazendo o valor global de R$

4.800,00 (quatro mil ê oitocentos reais).

2" - O aluguel mensal deverá ser quitado até o décimo terceiro dia do mês subseq{iente ao quê se referir a
locaçâo, airavés de deposito bancário na conta do locador ou através de assinatura em recibo de pagamento.

3. - O atraso injustificado do pagamento do aluguel, com atraso superior a 30 (trinta) dias sujeitará o locatário

à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da mensalidade, alêm da cobrança de juros moretórios, prêvisto

em lei especifica.

4. - Deverão ser pagos juntamente com o aluguel mensal, as despesas de taxes de luz e água, bem como de

outras próprias do imóvê|, exceto IPTU, que deverá ser pago anualmente Pelo proprietário do imóvel.

S. - O aluguel avençado na clausula terceira será reajustado, anuelmente, ou êm periodicidade mÍnima
permitida e-m lei, pela-aplicaÉo da variagáo do IGPM-FGV ou outro índice que venha estê substituir. Findo o

prazo contratual, deverá o imóvel ser entregue totalmente desocupado e livre de ônus, independêntemente
de aviso judicial ou extra iudicial.

6" - É expressamente vedado ao locatário ceder, emprestar ou sublocer no todo ou êm parte, o imóvel locado

sem consentimento prévio e por escrito do Locador.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampalo, no 08, Pédio, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ í3.922.5541000í -98 - Telefax: (075) 3339-2í50 r 2í28

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

8'- O locatário obriga-se a usar o imôvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamento da Casa de
Artê e Cultura, deste Município, ficando vedado para outro uso.

9' - O locatário deverá devolver o imóvel que lhe é locado em perfeito estado de conservaçáo e limpêza, com
todas as instalaçôes em funcionamento tal como reconhece tê-lo recebido, não alterando sua estrutura, salvo
com consentimento prévio e por escÍito do Locador. O não atendimento a essa obrigaçáo implicará na recusa
do recebimento do imóvel, gerando alugueis e despesas previstas na clausula lV até sua total satisfaÉo.

10" - No caso dê desapropriaçáo por necessidade pública, incêndio sem que para tial tenha c,onconido o
locatário ou qualquer outro motivo que tome o imóvel imprestável à sua finaÍidade, o presente contrato ficará
rescindido de pleno direito, sem indenizaÉo de parte para a parte.

11' - A infraÉo de qualquer das clausulas deste sujeitará o infÍator à multa de um aluguel vigente, cobÉvel
por via de execução judicial.

cúsuLA v - Do crédito Orçamêntário:
As despesas decorrentes da execuçáo deste contÍato coneráo por conta da seguinte dotaÉo

Unidade Orçamenlána: 02.12.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Ação: 2074 - Desenv. e ManutenÉo das AçÕes da Sec. Municipal de Cultura e Turismo
Classificâçáo Econômica: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoe Física.
Fonte: 0 - Recursos Ordinários

cúusuLA vr - DA REsctsÃo:
O presente contrato será rescindido na ocorrência das hipóteses previstas em especial nos Artigos 77 e 78,

bem como a qualquêr dispositivo da Lei n' 8.666/93 e suas posteriores altereçó€s e, ainda nos seguintes
c€lsos:

s '1" - lnadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por infraçáo de uma das partes,
(uando notificado por escrito pele parte não inftatora e não atendida no prezo de 30 (trinta) dias;

§ 2. - Transferência das obrigaÉes aqui contratadas, parciais ou totalmente, a teÍceiros, sem a express€l

autorizaçâo e concordância de âmbas as partes, por escrito;

§ 3" - Por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escíto com antecêdência mÍnima de 60
(sessenta) dias;

s 4. - Por atraso supeÍior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pele AdministraÉo conforme previsto

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

s 5' - Os casos fortuitos ou de força maior, serâo excludentes das responsabilidades do CONTRATADO e da

CONTRATANTE, na Íorma do C.C.B.

cúusuLA v[ - DA LEGISLAçÃo:
O presentê contrato de locaçáo será regido pêla Lei 8.666/93, em consonâncie com o novo Código Civil

Brasileiro, instrumentos estês que as partes se sujeitam para resoluçáo dos casos em que este instrumento

Íor omisso, aplicando as penalidades previstas nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as partes

declaram ter pleno conhecimento do teor.

CLAUSULA Vil - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:
Este contrato será fiscâlizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.' 035.303.545-97,
portador da Mâtricula de n.o 571, para exeÍ@r as atÍibuiçÕes de Gestor de Contretos Administretivos do
iroder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em

26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Municipio.
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As partes contratantes obngam-se por si e por seus su@ssores, a qualquer tÍtulo, cumprir o presênte
contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor,
o representante do !]@ e a LOCAOORA. iuntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo
presentes, para que se produzam os efeitos legais.
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tx - Do FoRo:
Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir eventuais dúvidas decorrêntes da execuÇáo deste contrato

Silvandira Rosa Novais
GPF: 1'13.804.408-31
LOCADORA

§J.s
André Luiz Sam to

TESTEMUN HAS:

j o

Prêfeito Municipal
LOCATÁRIO

l( zzr '>zt e<
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Souto Soares - BA, 03 de Janeiro de 2022.


