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ESTADO DABAHIA
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José §ampaio, n" 08, Prédio, Ceniro, Souto Soerês - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.55/U0001-98 - TeleÍax: (075) 3339-2í50 / 2128

C)NTRATO DE LOCAçÂO DE \MÓVEL N" 017/2O22Lt-FtlrE
REF. D/SPETVSÁ DE L|C|TAçAO N.015/2O22FMED'

DoNTRATO DE LOCAçÁO DE TMOVEL QUE ETVTRE S'
oELEBRAM O FUNDO MUNtCtpAL DE EDUCAçÀO E A
SRA. MARCIA ALVES PEREIRA.

NesÍâ data, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÁO, Estado da Bahia, inscrita no CNpJ - Cadastro
Necional de Pessoas Jurídicas, soô o no. 30_607.381/0001-32, localizada à Avenida José p.
Sampaio, n" 08, Centro, representada neste ato pela Sra. ZAIRA BARBOSA DE SOUZA
ANDRADE, pot'tadora do RG n.o 07.584.888-07/SSP-BA, e CpF n.o 00i.319.995-16, residente e
domiciliada na Rua Glóia Sampaio, No 64, Centro, nesta cidadé, doravante denominado
LOCATÁRiO e do outro tado a Sra. MARCTA ALVES qEREIRA, inscrita no CpF Cadastro de
Pessoas Físicas sob o n' 697.054.535-00 e portadora do RG. n, 52A7963 SSP/SC, Residente e
Domiciliado à Rua 1950, 0, Centro/BA,. Balneário Camboiu, CEp: 88330472, doravante
denominado IQQlppff1lu onde o LOCATARTO. utilizando suas prerrqativas legais, com base no
anigo 24, inctso X, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolve e acorda
na celebraçào do presente INSTRU^4ENTO CONTRATUAL, n ediante as cláusulas a seguir:

cLÁusuLA t- Do objeto:
Constitui obieto do presente contrato, a locação do imóvel situado na Avenida Terezina 002707, 3
Pav, Sala 303, Vitoria da Conquista/BA, CEP: 45.000-000, medindo TSmz (setenta e cinco metros
quadrados), possuindo 6 dependências (1 sala, 1 cozinha, 2 quaftos, área, conedor e I banheiro),
para ser usado como República para Estudantes do Municlpio de SouÍo Soares-Ba.

CLÁUSULA lt - Fundamentação:
Contlato por DISPENSA, nos Íernos do inciso X do Arl. 24da Lei 8.66 g3, que prever a drspensa
de licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua
escolha, desde que, o preço seja compalivel com o valor de mercado.

àLÁUSULA lt, - Da vigência do contrato:
O prazo da locação será de 11 (onze) meses, a viger do dia 04/022022 até o dia 91/12/2022.

CLÁUSULA lV- Do valor e Condições de Pagamento:

fl--Q ual-oy mensal da locação será de R$ 800,00 (oitocentos reais), peiazendo o valor globalde
R$ 8.800,00 (oito míl e oitocentos reais).

2" - O aluguel mensal deverá ser quitado até o decimo terceiro dia do mês subleqüenle ao que se
referir a locaçáo, através de deposrto bancário na conta do locador ou através de assinatura em
recibo de paganento.

3" - O atraso injustitícado do pagamento do aluguel, com atraso supeior a 30 (trinta) dias sujeitará
o locatário à mufta de 2% (dois por cento) sobre o valor da mensalidade, além da cobrança de juros
moralorios, previsto em lei especifica-

4" - Deverão ser pagos juntamente com o aluguel mensal as despesas de laxas de luz e água,
bem como de outras própias do imóvel, exceto IPTU, que devorá ser pago anualmente peto
proprietário do imovel.
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5' - O aluguel avençado na clausula terceira será reajustado, anualmente, ou em periodicidade
minima permrtida em lei, Wla aplicaçào da variaçáo do IGPM-FGV ou outro índice que venha este
substituir. Findo o prazo contratual, deverá o imóvel ser entegue totalmente desocupado e livre de
ônus, independentemente de aviso judicial ou extra judicial.

6' - E expressa mente vedado ao locatária ceder, emprestar ou sublocar no todo ou em pafle, o
imovel locado sem consentimento prévio e por escrito do Locador.

7" - O locatário não terá direito a qualquer indenizaçáo ou retenção por beníeitorias que realizar no
imóvel as guais se integrarão de pleno direito e Íicarão pertencendo o L@adoÍ, seja qual for o seu
valor.

8' - O locatáio obriga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivanÊnte para funcionamento de
Republica Estudantil, frcando vedado parc outro uso-

9" - O locatáio deverá devolver o imóvel que lhe é locado em peieito estado de conseNaçáo e
limpeza, com lodas as ,;rslaláçôes am funcionamento tal como reconhece té-lo recebido, nâo
akerando sua estrutura, salvo com consentimento previo e por escrilo do Locador. O não
atendimenlo a essa obngaÇão implicará na recusa do recebimento do imóvel, gerando alugueis e
despesas previsfa s na clausula lV até sua total satisfaçáo.

10' - No caso de desapropiaçáo por necessidade pública, incêndio sem que para tal tenha
conconido o bcatáio ou qualquer outro motivo que torne o imóvel imprestável à sua finalidade, o
presenle contrato ficará rescindido de pleno direito, sem indenizaçào de parle para a parte.

11" - A infraçâo de qualquer das clausulas deste sujeitará o infrator à multa de um aluguel vigente,
cobrável por via de execução judicial.

CLÁSULA v- Do Crédito orçamentário:
Ás despesas dec orentes da execução deste contrato coneráo por conta da seguinte dotação;

Unidade Orçamentária: 02.04.02 - Fundo ilunicipal de Educação.
Açáo: 2031 - Manutenção da Casa do Estudante.
Classiíicação Econômica: 339036 - Oulros ServiÇos de Terceirx - Pessoa Física.
Fonte: 01 - Educação 25%

CLÁU SULA VI - DA RESCISÁO;
O presenle contrato será rescindido na oconência das hipóteses prev,bÍas ern especial nos Artigos
77 e 78, bem como a qualquer dr.sposrÍivo da Lei n' 8.666/93 e suas posleroles alterações a, ainde
nos segulnÍes casos:

§ 1' - lnadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por infração de uma das
paftes, quando notificado por escrita @a parte nào infratora e não atendida no prêr^o de 30 (trinta)
dias:

§ 2' - Transferência das obigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a
expressa autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;

§ 3" - Por qualquer uma das partes, atrêvés de aviso prévio por escrito com antecedência mínima
de 60 (sessenÍa,) dias;
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§ 4' - Por atraso superior a 90 (noventa) dàs dos pagamentos devidos pela Administraçào
conforme prevísto na Lei 8.66ffi3, de 21.06-93, er1.78, inciso XV;

§ 5' - Os casos forÍurtos ou de força maior, serâo excludentes das responsabilidades do
CONTRATADO e da CONTRATANTE, na forma do C.C.B.

cLÁusuLA vtt- DA LEG|SLAçÁ,:
O presente contrato de locação será regido pela Lei 8.666/93, em consonância com o novo Código
Civil Brasileiro, rnsÍruÍnenÍos êsfes gue ás parÍes se suieitam para resolução dos casos em gue esÍe
instrumento for omisso, aplicando as penalidades preylsÍas nos ÁÍígos 86 a 88, da mencionada Lei,
que as paftes declaram ter pleno conhecimento do teor.

àLAUSULA Wil - DA FiSCALITI/'ÇÃO DO CONTRATO:
A prestação de serviços deste contrato será tiscalizada pelo seruidor Rodrigo Vieira Andrade,
inscito no CPF de n.o 035.303.545-97, pottador da Matricula de n.o 571, para exercer as atribuições
de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Docreto Municipal
de n.o 172, de 26 de agosÍo de 2021, publicado em 26 de Agosto de 2021 no Diáio Oticial do
Municipio.

CLÁUSULA IX- DO FORO:

Fica eleito o Foro desta Comârca para dirimir eventuais dúvidas deconentes da execução deste
contrcto.
Ás partes contrctantes obrigam-se por si e por seus sucesso/es. a qualquer tÍtulo, cumpir o
presente contrato. E, por estarem _/ustos e contratados, asstham o presente instrumenlo em 03
(três) vias de igual teor, o representante do LOCA'IA|!9. e a @§AgB4, juntamente Gom as
testemunhas, abaixo e a tudo presentes. para que se produzam os efertos legais-

Souto Soares - B A, 04 de Fevereiro de 2022.

,\
LÁ o:.. a^z^- S.j dr^ V-ryra-,.wo-

Barbosa de Souza A ttrAR€.IAALWSFEaeIna
LOCADOR

CPF n" 697.051.535-00

TESTEMU NHAS:

\ ?nf ,7?Jí;»<t RG.' ll]-ozltÁ<< -L?

Secretária Municipal de Educaçào
LOCATÁRIA
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