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ESTADO DA BAHIA

sitEg,,,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES
Âr-.i;a SaÀpalo, no 08, ío andar, C€ntÍo, Souto 9o11"9-: Bahia, cEP 46'990-000

Cnpu t o.roz.ózs/doo1-8'l - TeleÍax: (07s) 3339'2í50 / 2128

?}NTRATO DE LOCAçAO DE \MÔVEL N" 001/2022L|'FMS

REF. DISPENSA DE LtClrAçÁo No 001/2022FMSD|

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI

CELEBRAM O FUNDô MUNICIPAL DE SAÚDE DE

SOUTO SOARES E A SRA. MARI,A REGINA LIMA
ROSA.

Nesta data, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES, Estado da Bahia, inscrito no

CNpJ - Caáastro Nacional de Pessoas JuÍldicas, sob o no. 10.367.025/0001-81, localizede à Avenida

José Sampaio, OB, 10 AndaÍ, CentÍo, nesta cidade, representado pelo Sr. VAGNO SOUSA DE

oLtvEtR , portador do RG n.' 38.193.496//ssP-BA e CPF n." 000.536.475-21, residênte e

domiciliado na Rua 07 de Setembro, no 92, Cêntro, Souto Soares/BA, doravântê denominado

LóôÀrÁnro e do outro tado e senhora, MARIA REGINA LIMA RosA, inscrlta no cPF - cadastro de

F6ãi+is-icas sob o n. 't í5.618.075-91 e portadoÍa da CI-RG. n' 01526.12249 SSP-BA,

Residente e Domiciliade na Rua Amparo do ToÍoÍó, n'14í, Tororó, CEP: 40.05&100, salvador-

Bahie, doravente denominado LOCÀDORA, onde o !!ElUÁE!g utilizando suas prerrogativas

tegais, com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 dê 21 de junho de 1993 e alterações posterioÍes.

reéolvem e acordam na celebraçáo do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as

cláusulas a seguir:

cúusuLÂ l- Do ob,eto:

Constitui objeto do presênte contrato a Locaçâo do imovél situado a Rua Amparo do Tororó, n' 141,

Tororó, na cidade de Satuador-Bahia, com 60m2 (sessenta metros quadrados) de area construidâ,

composto de 07 (sête) dependencias, 2 (dois) quarlos, 01 (um) banheiro, 01 (uma) sala,01 (urna)

coziÁha, 01 (um) corràdor, 01 (uma) varanda, pâra uso êxclusivo do tratamento de saúde do
paciente emànuit Jesus de Sorrza, que necessita de Unidade Terapêuticâ Domiciliar -,UTD, pois

hecessita de equlpamentos especiÍicos para seu tralamento de saÚde, sêndo está locaÉo de uso

da sua familia'pàra assistênôia ao pacientq de interesse da Secretaria Munidpal de SaÚde do

Municicipio de Souto Soares-Ba.

cLÁUSULA ll - Fundamentação:

Contrato por DISPENSA. nos termos do inciso X do Art. 24 da Lei 8.666/93, que píever a dispensa de

licitaÉo para a compra ou locaçáo de imóvel destinado ao atendimento das finalidades preclpuas da

aOmiiristàçao, cu.jas necessidaães de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que

o preço seja compatÍvêl com o valor de merc€do.

cúusuLA lll - Da vlgôncla do contÍato:

O prazo da locaçáo será dê 12 (doze) meses, a viger do dia da assinatura do contÍato de locaÉo até

o dia 31112n022.

cLÁUSULA lv- Do valor e condlgõos de Pagamento:

§ 1" - O valor mensâl da locaÉo será de R$ 700,00 (sêtecentos r6ais), perfazendo o valor globâl de

RS 8.400,00 (oito mil o quatÍocentos reais)

§ 2. - O aluguel mensal deveÍá ser quitado atê o décimo segundo dia do mês subseqüênte ao que se

ieterir a fcãçao, através de depoiito bancário, Benco do Brasil, agência 0904-0, conta conente

9.148-0, na cónta da locadora ou através de assineture em recibo de pagamento'

)l.l-vto^ YKnÍ* Pr?.=

I/



4. ESTADO DA BAHIA

# s=ZlsJ;g\»

M , . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD.E DE SOUTO SOARES 
' -

ff SSâi,,,Tiil;f4ft [,§,HkriãlgirL'J.Ei;',";""n'"'"EP46'ee0{r00

§ 3" _ o atraso inlustificado do pagamento do atuguel, com atraso superior a 30 (trinta) dias sujeitârá

; locarário à mutta de Or" to".i11'"ã"t"1ãor"ãrãrãi aa mensalidade, além da cobrança dB luros

Í?:"1 rf§;'#'T:;[§ irT,:*lie com.o arusuer,[9,'l*j'..1" despesas de taxas de Luz e ásua'

É., como de outras prOprias 
' 
O"à''irn-O-r"1,- "*"ãto 

rPfU, que OevÉrá ser pago anualmente pelo

proprietárlo do imÓvel'

§ s. - o aluguel âvençado na clausula teíceira será reaiustado, anualmente, ou em periodicidade

irÍnima permitida em lei, pela ;'ffiaã à:jü'ãã" o" iôprta-iôú ou outro índice que venha este

substituir.
Finílô ô orazo contratual, deverá o imÓvel ser. entÍegue totalmente dêsocupado e livre de Ônus'

i;à;;;dil;".t" Je aviso judiciat ou extÍa iudicial'

6. _ É expressamônte vedado_o locatário ceder, emprestâr ou sublocar no todo ou em parte' o imóvel

ro"rio-.ã, 
"ànt"ntimento 

prévio e por escrito da Locadora'

7..olocatárionáoteÉdireitoaqualquerindenizaç-ãooul-etêncáoDorbenfeitoriasquerealizarno
imóvel as quais se integrara" áJrrr',ài."ãíirit" à n"riao pertencendo à Locadora, seJa qual foÍ o seu

8.-olocatárioobíga-seausaroimóvêlquelheélocadoexclusivamenteparafuncionamenlode
SMS - Secretaria Municipal oa éaioe' ãesta'"idade' ficando vedado para outro uso

9'- O locatário deverâ devolver o imÔvel que lhe e locado em perÍeito estado de conservaçáo e

timoeza, devidamênte, com ,"J"! 
'll'i"".àiàtie-s -em 

tuncionamento tal como rêconhece t&lo

recebido, nâo atterando sra estiiura]-saiuã .oii 
"ons"ntir"nto 

piêrio e por escrito da Locadora o

não etendimenro a essa obrigaçráuol'i;iàiü;ã ;; ;";;.ã do recebimento do imÔvel, geEndo aluguers e

[:p'":;;;ü';À nã"rá,tür"'rrr até sua total satisÍação'

10. _ No caso de desapropriaçâo por necessidade.lr-ública incêndio sem que para tal tenha

conconido o locatário ou q'"rq'''ãiã'i'o motivo que o tgrne ? imóvei imprestável à sua finalidade' o

presente contrato Rc",a 
'"t"inoiii 

i"-'pi"tüitãitii t"* indenizaçáo de parte para a parte'

11" - A infraÇáo de qualquer das clausulas deste sujeitará o inÍrator à multa de úm aluguel vigente'

àbrávet por via de execuçáo judicial

cLÁUsuLA v - Do cÍédlto orçamentárlo:

6i;i?:il#;6qF[';i,nlr;]l$TiÉ1ff;;iil.'ü*]"::";":""
CúUSULA VI - DA RESCISÃO:

ooresentec,ntratoserárescindidonaocoÍrênciad.a.s.hipÓtesesprevistasemespecialnosArtigosTT
e i8, bem como a quatquer o"pll",tiã ã-" i-i n; a.ooerçje e suai posteriores altêfaçôes e' ainda nos

valor

seguintes casos:

§ .t. _ lnadimplência de qualquer cláusula ou condiçáo deste conkâto. oor infraÉo de uma das partes'

tuando notificado por escrito p"n"iJil''"aJi.ílüíã-e nao atenoioa nô prazo de 30 (trinta) días;

§ 2. _ Transferêncie das obrigaçÕes aqui contratadas, paÍcia-is ou totarmente, a têrceiros, 9êm a

t '"*p,àr1àãtãtii"çáo 
" "onããti-a-úiáàe 

ambas as peÍtes' por escrito:

§ 3' - Por qualquer uma das PaÍtes' atravês de aviso prévio por êscrito com antecedência mÍnime de

- 
60 (sessenta) dias;

i";^*-h\":7.^"-^ ÍP
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84.-PÔratrasosuperiorag0(noventa)diasdospagamenlosdevidospelaAdministraçáoconforme' previito na Lei 8.666/S3, de 21.06,93, art 78, inciso XV;

I s. - Os cesos fortuitos "; ;;-üõ, maior, serão excludêntes das responsâbilidadês da

" ôorurnRreon e da CoNTRATANTE, na forma do c c B'

cúusuLA vll - DA LEGISLAçÃo:

opresentecontratodelocâçâosêráregidopelaLei8.666/93,êmconsonânc|acomonovocÓdigo
Civil Brasileiro, instrumentos 

"rt". 
qua-ãa pirtes se sujeitam para resoluçáo dos casos em que este

instrumento for omisso, 
"pri""nàãÀ-á*üOaOes 

prevÉtas nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei,

que as partes declaram ter pleno conhecimento do teor'

CLAUSULA Vlll - oA FlscALlzAçÃo Do CoNTRATO:

Este contrato será fiscâlizado peto sêrvidor Ro-drigo Vieira AndÍade' inscrito no CPF de n'o

035.303.#5-97, portador da uãúcun de n'o 571' para exercer âs atíbuiçóes de Gestor de

Contratos Administrativos ao pooii Éiãcutiuo r'lunicipai, conforme Decreto Municipal de n'o 172' de

;il;ã;t" & ànzr, puoricaoá em-a de agosto de 2021 no Diário oficiãl do Município.

CúUSULÂ IX-DO FORO:

Ficâ eleito o Foro dêsta comarca para dirimir eventuais dÚvidas decorrentes dã execução deste

contrato.

Aspartescontratantesobrigam-seporsieporseussucessores,aqualquertÍtulo,cumpriropresênte
contrato. E, por estarem lustos e contratrd'os, assinam o presente instiumento em 03 (três) vias de

,ü;ii;r, ";+r;;;;t"ntâ 
oo ro""e;à 

" 
o Lóc+ooR. tuntamente com as testemunhas, abaixo e a

tido presentes, para que se produzam os eÍeitos legais'

Vagn de Oliveira
Sec. Municl I de Saúde
LOCATÁRI

TESTEMUNHAS:

Souto Soare§ - Ba, 03 dê Janebo de ?022'

rla Rêgi a
CPF no 115.6í8.075-91
LOCADORA
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