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

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 10.367.025/0001-81, localizada à Avenida
José Sampaio, 08, 10 Andar, Centro, nesta cidade, reprêsentado pelo Sr. VAGNO SOUSA oE

OLIVEIRA, portador do RG n.' 38.193.496//SSP-BA e CPF n." 000.536 475-21 , rêsidênte e

domiciliado na Rua 07 de Setembro, no 92, Centro, Souto Soares/BA, doravante denominado
LOCATÁRIO e do outro lado o senhor, MARCOS HENRIQUE GARLOS DIAS, inscrito no CPF -
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n" 276.924.775-15 e portador da CI-RG. n" 351.505 SSP-SE,
Residente e Domiciliado na Rua Professor Carlos Sa, n" 17601, Pituba, CEP.: 41'810-580' Salvador-
Bahia, doravante denominado LoCADOR, onde o !!f!iAI/iBl!!1, utilizando suas prerrogativas legais,

com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 2í de iunho de 1993 e alteraÇões posteriores,

resolvem e acordâm na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as
cláusulas a seguir:

cLÁusuLA t- Do objeto:

Constitui objeto do presente contrato a locação do imóvel situado à Rua Comendador Gomes Costa,
no 39, Barris, Salvador-Bahia, com 237m'(duzêntos e trinta e sete metros quadrados) de área

construída, composto de 24 dependências, sendo 11 (onze) quartos, 06 (seis) banheiros, 03 (três)

salas, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) depósitos e uma (01) área de serviço, para funcionamento da câsâ
de apoio a pacientês em busca de tratamento médico especializado, encaminhados pela Sêcrêtaria
Municipal de Saúde do Município dê Souto Soares-Ba, para a capital do Estado.

CLÁUSULA ll - Fundamentação:

Contrato por DISPENSA, nos termos do inciso X do Art. 24 da L:ei 8.666/93, que prever a dispensa de
licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atêndimento das finalidades precípuas da

administraçáo, cujas necessidades de instalação ê localizaçáo condicionem a sua escolha, desde que

o preço seja compatível com o valor de mercado.

CLÁUSULA lll - Da vigência do contrato:

O prazo da locação será de 06 (seis) mesês, a vigêr do dia da assinatura do contrato dê locação até o

dia 3010612022.

CLÁUSULA lv- Do valor ê Condiçõês de Pagamento:

C,o/NTRATO DE LOCAçÃO DE IMÓVEL N" 00U2022Lt-Ftts

REF. DTSPETVSA DE LtCtrAçÁO N" 002/2022FttSDI

CONTRATO DE LOCAçÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNOó MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SOUTO SOARES E O SR. MARCOS HENRIQUE
CARLOS DIAS.

§ 1. - O valor mensal da locaÉo será de R$ 5.889,63 (cinco mil, oitocêntos e oitênta e nove reais e

sêssenta e três centavos), perÍazendo o valor global de R$ 35.337,78 (trinta e cinco mil, trêzentos ê

trinta e sêtê reais e setenta e oito centavos).

s 2. - O aluguel mensal deverá ser quitado até o décimo têrcêiro dia do mês subseqüente ao que se

ieferir a locação, através de dêposito bancário na conta da locadora ou através de assinatura em

recibo de pagamento.

s 3. - O atraso injustificado do pagamento do aluguet, com atraso superior a 30 (trinta) dias suieitârá
õ locatário à muftâ de 02% (dois por cento) sobre o valor da mensalidade, além da cobrançâ de juros

moratórios, previsto em lei êspecinca.
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§ 4'- Deverão ser pagos juntamente com o aluguel mênsal, as despesas de taxas de Luz e água,
bem como de outras próprias do imóvel, exceto IPTU, que deverá ser pago anualmente pelo
proprietário do imóvel.

s 5'- O aluguel avençado na clausula terceira será reaiustado, anualmente, ou em periodicidade

mÍnima permitida em lei, pela aplicação da variaÉo do IGPM-FGV ou outro Índice que vênha este

substituir.
Findo o prazo contratual, deverá o imóvel ser êntÍegue totalmente desocupado e livre de Ônus,

independentemente de aviso iudicial ou eldra judicial.

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

locado sem consentimento prévio e por êscrito da Locadora.

7" - O locatário não terá direito a qualquer indenização ou rêtenÉo por benfeitorias que realizar no
imóvel as quais se integrarão de pleno direito e Íicarão pertencendo a Locadora, soja qual for o seu
valor.

8. - O locatário obriga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamenlo da

SMS - Secretaria Municipal da Saúde, desta cidade, Íicando vedado para outro uso.

9' - O locatário deverá devolver o imóvel que lhe é locado em peífeito estado de conservação e

limpezâ, devidamente, com todas as instalações em funcionamenlo tal como reconhece lê-lo
recebido, náo alterando sua estrutura, salvo com consenlimenlo prévio e por escrito da Locadora. O
não atendimento a essa obrigaÉo implicará na recusa do recebimênto do imóvel, gerando alugueis e

despesas previstas na clausula lll até sua total satisfagão'

10" - No câso de desapropriação por necessidade pÚblica, incêndio sem que para tal tenha
conconido o locatário ou qualquer outro motivo que o tome o imóvel imprestávêl à sua Íinalidade, o
presentê contrato ficârá rescindido de pleno direito, sem indenizaÉo dê parte para a partê.

11. - A infração de qualquer das clausulas deste sujeitará o inÍrator à multa de um aluguel vigents,
cobrável por via de exêcuÉo judicial.

CLÁusuLA v - Do crêdito orçamôntário:

As despesas deconentes da execução deste contrato conerão por conta da seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: 02.05.02 - Fundo Municipal de Saúde'
A9ão....2158 - ManutenÉo e Desenvolvimento das Ações do Fundo Municipal de Saúde.

ClassiÍicação Econômica: 339036 - Outros Seruiços de Terceiros - Pessoa FÍsica'
Fonte: 2-Saúde 15%

CLÁUSULA VI- DA RESCISÃO:

O presente contrato será rescindido na oconência das hipótêses previstas em especial nos Artigôs 77

e i8, bem como a qualquêr dispositivo da Lei n" 8.666/93 e suas posterioros alteraçõês e, ainda nos

sêguintês casos:

§ 1. - lnadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por inÍração de uma das partes,

(uando notifiádo poÍ escrito pêla parto não inÍratora e não atendida no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2. - Transferência das obÍigações aqui contratadas, parciais ou totalmentê, a têrceiros, sêm a
expressa autorização e concordância de ambas as partes, por escrito:

s 3. - por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por oscrito com antecedência mínima dê

60 (sêssênta) dias;

s 4. - por atraso supêrior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração conÍorme
previsto na Lei 8.666/93, de 21.06.93, art. 78, inciso XV;
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§ 5' - Os casos Íortuitos ou de íorça maior, serão excludentes das responsabilidades da
CONTRATADA e da CONTRATANTE, na Íorma do C.C.B.

cLÁusuLA vI - DA LEGTSLAçÃo:

o presente contrato de locação será regido pela Lei 8.666i93, em consonância com o novo Código
civil Brasileiro, instrumenlos estes que as partes se sujeitam para resoluÉo 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 plêno conhecimento do teor.

CLAUSULA vilt - DA FtscAltzAçÂo Do coNTRATo:

Este contrato será Íiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o

035.303.54s97, portador da Matricula de n.o 571, para exsrcêr as atribuições de Gôstor de
Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal dê n.'172, de
26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário OÍicial do Município.

cLÁusuLA tx - Do FoRo:

Fica eleito o Foro desta Comarca para darimir eventuais dúvidas deconentes da execução deste
contrato.

As partes contratantes obÍigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer tÍtulo, cumprir o presentê

contrato. E, por estarem ,ustos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor, o representante do locatário e o @E&iuntamente com as testemunhas, abaixo e a
tudo presenles, para que se produzam os efeitos legais'

Souto Soares - Ba, 03 dê Janeiro de 2022.
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OlivêiraVagno
Sec. M Pal Saúde
LOCATÁRIO

TESTEM IJ NHAS:
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Marcos Henrique Carlos Dias
CPF no 276.924.775-'15
LOCADOR


