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92NTRATO DE LOCAçÁO DE \MÓVEL N'00420221ÊP't SS

REF. D/SPEíVSÁ DE LICITAçÁO N'0U/2022PMSSD|

CONTRATO DE LOCAçÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA iIUNICIPAL DE SOUTO SOARES
E O SR. WLTON TEIXEIRA NEVES.

NEStr dAtA, A PREFEITURA IiUNICIPAL DE SOUTO SOARES, EStrdO dA BAhiA, iNSCTitA NO CNPJ.
Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas, sob o no. 13.922.55410001-98, localizada à Avenida José P.

sampaio, no 08, centro, representada neste ato pelo chefe do Poder Executivo, sr. ANDRÉ LUlz
SAiipAlO CARDOSO, brasileiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas FÍsicas sob o n'
ótO.ggZ.tgS-Oa e portador do RG. n'7460i3930 SSP-BA, doravante denominado LOCATÁE|.q e do outro

tado o Sr. WLTOti TEIXEIRA NEVES, inscrito no CPF Cadastro de Pessoes Fisicâs sob o n'385.086.995-
49, Residente e Domiciliado na Rua Anazilda Teixeira dos Santos, Centro, nesta Cidade, dorevante

denominado tlqgB, onde o !9!iAlrc, utilizando suas prerrogativas legais, com.base no artigo 24,

inciso X, da Lei 8566 de Zt ae iuntto ae tS93 ê alterações posteriores, resolvem e acordam na cêlebraÉo
do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mêdiante as cláusules a seguir:

cúusuLA l- Do obiêto:
LocaÉo do imóvel situàdo na Rua AntÔnio Neves, 222, Centro, Souto Soares-Ba, medindo 234m2 composto

por um galpâo para depôsito, sala de escritório e banheiro, pera funcionamento da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste Municlpio.

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

lÚtaçao para a compra ou locaÇáo de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da

administraçáo, cu.ias necessidades de instalaçáo e localizaÉo condicionem a sua escolha, desde que o

preço seja compatível com o valor de mercado.

GúUSULA lll - Da vigência do contrato:
O p@zo da locação seiá de 12 (doze) meses, a viger do dia da assinatura do contrato de locaÉo até o dia

31t12t2022.

GúUSULA lV- Do valor e Condiçõês de Pagamento:
1. - O valor globat da locaÉo sea oe R$ 7.2Ob,OO (sete mil e duzentos reais), que deverá ser pago em 12

parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais).

2. - O aluguel mensal deverá ser quitado até o décimo terceiro dia do mês subseqüente ao que se referir a

Écaçao, ãtraves de deposito bancário nâ conta da locadora ou através de assinatura em rêcibo de

pegamento.

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

iocatária à mulú de 2% (doiá [or cento) sobre o valor da mensalidade, além da cobranÇa de juros

moratórios, prêvisto em lei especifica-

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

oe oútias prOpriaà Oã im'óvel, exceto IPTU, qué deverá ser pago anualmentê pelo proprietário do imóvel'

5" - O aluguel avençado na clausula terceira será reaiustado, anualmente, ou em periodicidâde minima

permitiOa 6-m tei, petá apliceÇão da variaçâo do IGPM-FôV ou outÍo índice que vênha estê substituir. Findo

;-;à contraiual, deveiá o imóvêl ser entregue totelmente desocupado e livre de ônus,

independentemente de aviso judicial ou extra .iudicial.

r ou sublocar no todo ou em parte, o imóvel

I

6' - É expressamente vedado a Locatária ceder' empresta
locado sem consentimento prévio e por escrito da Locadora'
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7'- A Locatária náo terá direito a qualquer indenizaçâo ou retenÉo por benfeitorias que realizar no imóvel
as quais se integrarão de pleno direito e ficaráo pertencendo a Locadora, seja quel for o seu valor.

8' - A Locatária obrige-se a user o imóvel que lhe é locedo exclusivamente para servir a Diretoria de
Desenvolvimento e Meio Ambiente, ficando vedado pare outro uso.

9' - A Locatária deverá devolver o imóvel que lhe é locado em perfeito estado de conservaÉo e limpeza,
com todas as instalaçÕes em funcionamento tal como reconhece tê-lo recêbido, nâo alterando sua estrutura,
salvo com consentimento prévio e por escrito da Locadora. 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 de desâpropriaçáo por necessidade pública, incêndio sem que para tal tenhe concorrido a
Locâtária ou qualquer outro motivo quê o torne o imóvel imprestável à sua finalidade, o presente contrato
ficará rescindido de pleno direito, sem indenizaÉo de parte paÍa a parte-

1 1' - A infÍaÉo de qualquer das clausulas deste sujeitará o infrator à multa de um aluguel vigente, cobrável poÍ
via de execuçáo judicial.

cúusuLA v - Do crédlto orçamentário:
As despesas decorrentes da execuÉo deste contrato conerão por conta da seguinte dotaçáo:

Unidade Orçâmentária: 02.10.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente.
Açáo: 2'155 - MenutenÉo das Açóes da Sec Municipal de Desenvolvimento e Mêio Ambiente
ClassiÍicaÉo Econômica: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pêssoa FÍsica.
Fonte: 0 - Recursos Ordinários

§ 1' - lnadimplência de qualquer cláusula ou condiçâo deste contrato, por infraçáo de uma das partes,
quando notilicado por escrito pela parte nâo inÍratora e não atendida no prazo de 30 (trinte) dias;

§ 2'- Trensferência das obrigaçóes aqui contratadas, parciais ou totjalmente, a terceiros, sem a expressa
autorizaçâo e concordânciâ de ambas as partes, por escrito;

s 3" - Por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por êscrito com antecedência mÍnimâ de 60
(sessenta) dias;

s 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;

s 5' - Os casos Íortuitos ou de Íorça maior, serâo excludentes das responsabilidades da CONTRATADA e

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

CúUSULA vII - DA LEGISLAçÃO:
O presente contrato de locaÉo será regido pela Lei 8.666i93, em consonância com o novo Código Civil

Bràsileiro, instrumentos êstes que as partes se sujeitam para resoluçáo dos casos em que este instrumento
for omisso, aplicando as penalidades previstas nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as partes

declaram ter pleno conhecimento do teor.

CLAUSULA Vlll - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
Este contrato será fiscalizado pelo seÍvidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o 035.303.545-97,
portador da Matricula de n." 571, para exercer as atribuiçôes de Gestor de Contratos Administrativos do

2

CúUSULA vI - DA RESCISÃO:
O presente contrato será rescindido na oconência das hipóteses previstas em especial nos Artigos 77 e 78,
bem como a qualquer dispositivo da Lei n' 8.666/93 e suas posteriores alterações e, ainda nos seguintes
casos:
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Poder Executivo Municipal, conforme Dêcreto Municipal de n." 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em
26 de agosto de 2021 no oiário OÍicial do Municlpio.

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 justos e, contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual

teor, o representante da u)!z@ e a @99.8&iuntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo
presentes, para que se produzam os efêitos legais.

Souto Soares - BA, 03 de Janêiro de 2022,

a d,^ Corm e.í /d
André Luiz Sa aio Cardoso
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Prêfeito Municipal
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