
?aNTRATO DE LOCAçAO DE IMOWL N'00212,022U-FME.
REFj DTSPEVSA DE UCTTAÇÃO N'002/2022FMÉD|

CONTRATO DE LOCAçÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI

CELEBRAM O FUNOO-MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE

SOUTO SOARES E O SR, HENRIQUE JASMIN JUNIOR.

Nesta data, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÁO, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ - Cadastro
Nãcional d.e Pessoas Jurídicas, sob o no. 30.607.381/000'1 -32, loç,alizada à Avenida José P.

Sampaio, no 08, Centro, representada neste ato pela, Sra. ZAIRA BÂRBOSA DE SOUZA

ANDRADE, portadorâ do RG n.' 07.584.888-07iSSP-BA, e CPF n.' 001 .319.995-16, residênte e

domiciliada na Rua Glória sampaio, No 64, Centro, nesta cidade, doravante denominado
LOCATÁR|O e do outro lado o senhor HENRIQUE JASMIN JUNIOR, inscrito no CPF Cadastro dê

Pessoas Físicas sob o n" 996.819.275-91 e portador do RG. n' 5044344 SSP/BA, Residente e

Domiciliado na Rua Desembargador oscar Dantas, 126, Baino da Graga, cEP.: 40.150-260,

Satvador8ahia, doravante deãominado LOCADOR, onde o LOCAÍÁR|O, uülÉando suas
prerrogativas legais, mm base no aftigo 24, inciso x, da Lei 8.666 de 21 de junho de í993 e

alteraçiões posÉriores, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO

CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

cúusuLAl-Doobr€to:
Constitui obieto do prásente contrato, a locação do imóvel, situado na Avenida Cerqueira Lima,

24A, CS 10i, Baino'Garcia CEP.:40.í00-O4O - Sâlvador-Bahia, medindo 159m", com 15 (quinze)

dependências, incluso 03 (três) banheiros, usado como República para Estudantes do Município de

Souto Soares-Ba.

cúusuLA ll - Fundamentaçáo:

Contrato por DISPENSA, nos têrmos 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 atandimênto das finelidades

precípuaê da administr-a$o, atjas necessidades de instalaÉo e localização condicionem a sua

escolha, desde que o preço seja compêtÍvel com o valor de mercado.

CúUSULA lll - Da ügêncja do contrato:
O páo da tocaÉo seiá de 01 (um) mês, a viger do dia da assinatura do contrato de locaçáo até o

dia31tO1nO22.

cúUsULA lV- Do valor e Condições de Pagamento:

1. - O valor da locação será de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que deverá ser pago em

parcela única.

2. - O aluguel mensal deveÉ ser quitado até o décimo terceiro dia do mês subseqÚente ao que se

referir a bõaçâo, através de deposúo bancário na Agência do Banco do Brasil sob no 3458-4 c/c no

6219-7 do locador ou âtravés de essinatura em recibo de pagamento.

3'- O atraso injustificado do pagamento do aluguel, com ahaso superioÍ a 30 (Üinta) dias sujeitará

ã f-o}gri, a niulta de 02% ido]s por cento) sõbre o valor da mensalidade, além da cobrança de

juros moratórios, previsto em lei especifica.

4" - Deveráo ser pagos juntamente com o aluguel mensal, as despesas de taxas de.luz e água'

bem ámo Oe ou'trai prodas do ímóv€;, exceto IPTU, que deverá ser pago anualmente pêlo

proprietário do imóvel.
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5' - O aluguel avênçedo na clausula terceira seÉ reaiustado, ânualmente, ou em pariodiddade

mínima peánitida em lei, pela aplicação da variação do IGPM-FGV ou outro Índice que venha e§te

substituir.
Éinao á pr*o conx,3tual, dêverá o imóvel ser entregue totalmente desocupado e liwe de ônus,

independentemente de aüso judicial ou extra judicial.

6" - É expressamente vedado a Locatária ceder, emprestar ou Sublocar no todo ou em parte, o

imóvel locado sem Gonsenümento prévio e por escrito do Locador'

7" - O Locatário náo terá direito a qualquer indenizaçáo ou retenção por benÍeltorias que realizar no

imOrerãquais se integraráo de pieno direito e ficaÉo pertencendo o Locador, se.ia qual for o seu

vâlor,

8" - O Locatário obriga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamênto da

República dos Estuàantes na CaPltal do Estado, ficando vedado para oum uso'

9" - O Locatário deverá devolver o imóvel que lhe é locado em peíeito estado-de conservaç:ão e

fi.p"ri "o, 
toa"" aS instalaçôes em funcionamento tâl como reconhe@ tê-lo recebido. não

alterando sua estrutura, salvo com consêntimento prÉvio e Por escdto do Locador. o náo

ãtenàimento a essa obrigação irnplicará na rgclrsa do recebimento do imóvel, gerÉrndo alugueis e

despesas previstas na clausula lll até sua total satisfação'

í0. - No caso de desapropriação por necessidadê pÚblica, incêndio sem que para tâl tenhe

conconido a Locatária ou qualqu;r outro motivo que o tome o imóvel imprestável à sua finalidade' o

pi""*t" *nt,'to ficará resclnd'ido de pleno direito, sem indanização de parte para a partê'

11" - A infraÉo de quatquer das clausulas deste sujeitará o inÍrator à multa de um aluguel vigente'

cobrável por via de execuÉo judicial.

cLÁsuLA V - Do Crédlto orçémentárlo:
À"-aã"pãsa" O"corÍentes da eiecução deste contrato mnerão por conta da §oguinte dotaçáo:

llnidade Orçamentárta: 02,01.02 - Fundo Municipal de Educaçáo'

Açáo: 2031 - Manulençáo da Casa do Estudante''éíiiin"àçao 
Econômica: 3s9036 - oufros Servíços de lerceÍlos'Pessoa Físlca'

Fonte:01 - Educaçâo 25%

CLÂUSULA VI - DA RESCISÃO:
ó;r";;G contrato ""* r"""inãioo na ocorrência das hipóteses previstas.em especial-nos AÍtigos

i{uiA, bem 69mo 
" 

quafquãi Aisp*iüvo da Lei n' 8.66d/tt3 e suas posteriores alteraçóes e, ainda

nos seguintês casos:

§ 1" - lnadimplência de quahuêr cláusula ou co-ndição. deste contrato' por infração dê uma das

partes, quando noüficãdo p"ilÃ*it" p"fã pârte náo infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta)

dias;
§'ã _ rransterencia das obríga@es aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a
' expressa auto /tza$o e concoidância de ambas as partes' por escrito;

§3".Porqualquerumadaspartes'atravésdeavisoprévioporescritocomantecedênciamÍnima
de 60 (sessenta) dias;

devidos pela Administraçáo

a

§ 4' - PoÍ atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamenlos
" *nforÃe pr*i.to nà Lei 8.666/9i, de 21.06.93, art' 78, inciso x/;
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Souto Soares - Ba, 03 de Janeiro de 2022.

Júnior

s S. - Os casos ÍoÍtuitos ou de forÇã maior, serão excludentes das responsabilidades do

CONTRATADO e da CONTRATANTE, na forma do C'C.B.

CLÁUSULA VII - DA LEGISLÂçÃO:
O presente contrato de locação será regido pela Lei 8.666/93, em consonância com o novo Código

civil Brasileiro, instrumentos estes que as partes se sujeitam para resoluçáo dos casos em que este

instrumenlo for omlsso, aplicando as penalidades preüstas nos ArtÍgos E6 a 88, da mencionsda Lei,

que as partes declaram ter pleno conhecimento do teor.

CLAUSULA VIII - DA FISCALEAçÃO DO CONTRATO:
A pres-taÉo de serviços deste contato será íscâliza da pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no

CpF de n." 035.303.54S,97, portador da Matricula de n.o 571, paÍã exercer as ailbuições de Gestor de

contratos Administrativos do Foder ExecÜtivo Municipal, conforme Decret'o Municipal dê n'o 172' de26 de

agosto de 2021, publicado em 26 de Agosto de 2D21 no Diário Oficial do MunicÍpio.

CLÁUSULA IX- DO FORO:
Fica eleito o Foro deste Comarca para dirimir evenh:ais dúvidas decorrentx da exeolção deste

contrato.

AS paÉes contratantes obrigam-se por si e por SeuS suces§ores, a qualquer título, cumprir o

presente contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o pre§ente instrumento em 03
(tres; vias de igual teor, o representante do LOCATARIO e o L9çAD,OR.. juntamente com as

tàste.munhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Zeíra Barbosa de Souza An
Sec. Municípal de Educação
LOCATÁRIO

TESTEMUNHAS:

CPF: 996.8í9.275-91
LOCADOR
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