
CONTRATO DE LOCAçÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
cELEBRAM o FUNDo uÚutctplt- oe asststÊttctA soclAL
DE SOUTO SOARES E O SR, PABULO SANTIAGO DOS
ANJOS

Nesta data, o FUNDO MUNICIPAL Oe nSStSrÊlClA SOCIAL DE SOUTO SOARES, Estrdo da Bahia,

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

Eutácio Vieira Viana, s/n, Centro, representado pela Sf. ÂNGELÂ PEREIRA GUSMÃO, brasileira, inscrita

no CPF - Cedastro de Pessoas FÍsices 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, nesta Cidade, doravante denominada
LOCATÁR|A e do outro lado o senhor PABULO SANTIAGO DOS ANJOS, inscrito no CPF - Cadastro de

Pessoas FÍsicas sob o n' 010.812.805-90 e portador do RG. n' 096747'1370 SSP-BA, Residente e
Domiciliado na Rua Pé de Vilão, 600, Baino centro, nesta cidade, doravante denominado llEzlE]B, onde

a LOCATÁRIA, utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 de

1uÃ-no Oe 1SSS e elteraçÕes posterioies, resolve e acorda na celebraÇáo do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

cúusuLA l- Do objêto:
Constitui obieto do pÍesente contrato, a locaÉo do imóvel de 01 pavimento, situado à Rua Eutácio Vieira

Viana, 49, ôentro, nesta cidade, composto de 07 dependências e 01 benheiro, com 107, m2 de área

construída, para funcionamento do CT - Conselho Tutelar, deste MunicÍpio, de interesse da Secreteria

Municipal de Assistência Social, deste MunicÍpio.

cúusuLA ll - Fundamêntação:
Contrato nos termos do AÍ1. 24 da Lei 8.666/93, que prever a dispensa de licitaÉo para e compra ou

locaÉo de imóvel destinado ao atendimento das finalidades prêclpuas da administraçâo, cujas

nedssidades de instalaÉo e localizaÉo condicionem a sua esc,olha, desde que o preço seia compatÍvel

com o valor de mercado.

CúUSULA lll - Da vigência do contrato:
O p,;azo da locaçáo seiá de 12 (doze) mêses, a viger do dia da assinatura do contrato de locação até o dia

31t12t2022.

CúUSULA Ív- Do valor e condições de Pagamento:

1. - O valor mensal da locaÉo será de R$ 5O0,OO (quinhentos reais), perfezendo um valor global de R$

6.000,00 (seis mil reais)

2. - O aluguel mensal deverá ser quitado atê o décimo terceiro diâ do mês subsequente ao que se rêferir a

locaçáo, àravés de deposito bancário na Agência Bradesco sob no 3655-2 c/c no 234-8 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 a

Locatária à multa de 02% (dois por cento) sobre o valor da mensalidade, além da cobrança de juros

moratórios, previsto em lei especiÍica.

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

de outras proprias dó imóvel, exceto IPTU, quê deverá ser pago anualmente pelo proprietário do imóvê|.

5" - O aluguel avençado na Cláusula Segunda será reeiustado, anualmente, ou em periodicidade mÍnime

permitida ãm tei, petá aplicaÉo 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 totalmente desocupado e livre de ônus,

independentemente de aviso judicial ou extra-judiciâ1.

6' - É expressamente vedado a Locatária ceder, emprestar ou sublocar no todo ou em parte, o imóvel

locado sem consentimento prévio e por escrito da Locadora.

7. - A Locatária náo terá direito e qualquer indenizaÉo ou retenÉo por benÍeitorias que realizar no imóvel

as quais se integrarâo de pleno direito e Íicarâo pertencendo a Locadora, seja qual for o seu valor.

8. - A Locatária obriga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamento do CT -
Conselho Tutelar, desta cidade, fcando vedado para outro uso.

9' - A Locatária deverá devolver o imóvel que lhe é locado em perfeito estedo de conserveçáo e limpeza,

devidamente, crm todas as instalaçÕes em funcionamento tal como reconhece tê-lo rêcebido, nâo alterando
sua estrutura, salvo com consentimento prévio e por escrito da Locadore. O náo atendimento a essa

obrigaçáo implicará na recusa do recebimento do imóvel, gerando alugueis e despesas previstas na

clausula lll até sua total satishÉo.

10" - No caso de desapropriaÉo por necessidade pública, incêndio sem que para tal tenha concorrido a

Locatária ou qualquer outro motivo que o tome o imóvel imprestável à sua finalidade, o presente contrato

ficerá rescindido de pleno direito, sem indenizaÉo de parte para a parte.

1 1" - A infraÉo de qualquer das clausulas dêste sujeitará o infrator à multa de um aluguel vigente, cobrável
por via de execuçáo judicial.

CLÁUSULA V - Do Crédito orçamentário:
As despesas decorrentes da execuÉo deste contrato correrâo por conta da seguinte dotaÉo:

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - Fundo Municipal de Açáo Social
AÉo: 2040 - ManutenÉo do Conselho Tutelar
CÉssificação Econômica: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍsica
Fônle: 0 - Recursos Ordinários.

CúUSULA VI - DA RESCISÂO:
O presente contrato será rescindido na ocorrência das hipóteses previstas êm especial nos.ArtigosTT e78,
bem como a qualquer dispositivo da Lei n' 8.666/93 e suas posteriores alteraçóes e, ainda nos seguintes

casos:

§ .1. - Inadimplência de qualquer cláusula ou condiÉo deste contrato, por infraÉo de uma das partes,

iuando notifiádo por escrito pela parte não infratora e não atendide no prEzo de 30 (trinta) dias;

§ 2. - Transferência das obrigaçôês aqui contretadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a expressa

àutorizaçâo e concordância de ambes as partes, por escrito;

s 3. - por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escrito com antecedência mÍnima de 60

(sessenta) diasl

§ 4. - por atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamêntos devidos pela AdministraÉo conforme
previsto na Lei 8.666/93, de 21.06.93, art. 78, inciso XV;

s 5. - Os casos fortuitos ou de Íorça maior, serão excludentês das responsabilidades de CONTRATADA e

da CONTRATANTE, na forma do C.C.B.

CúUSULA VII - DA LEGISLAçÃO:
ó;r;*.É contrato de locaçáo será regido pela Lei 8.666/93, em consonância com o novo CÔdigo Civil

Brasilêiro, instrumentos estes que as partes se Sujeitam para resoluçáo dos casos em que este instrumento

Íor omisso, aplicando as penálidades previstas Àos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as partes

declaram ter pleno conhecimento do teor.
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GLAUSULA Vr[ - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:
O fornecimento deste contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o

035.303.545-97, portador da Matricula de n." 571, para exerceÍ as atribuiÇões de Gestor de Contratos

Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.' 172, de 26 de agosto de

2021, publicado em 26 dê agosto de 2021 no Diário Oficial do MunicÍpio.

CúUSULA IX - DO FORO:
Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da execuÉo deste contrato.

As partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presente

conirato. E, por estarem jusios e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual

teor, o representante da LOCATÁnIA e o t]EÂB juntamente com as testemunhes, abaixo e a tudo
presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Souto Soares - BA, 03 de Janeiro de 2022,

ngela ira Gus
Secretária dê Assistência Social
LOCATÁRIA

TESTEMUNHAS:

_ll.zzÍàztS+j

Pabulo Santi Anjos
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