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},NTRATO DE LOCAçÁO DE firÓVEL N'015t2022Lt-FME
REF. DTSPE TSÁ DE LICITÀçAO M 013/2022FMED|

CONTRATO DE LOCAçAO DE IMÓVEL QUE ENT-RE SI
CELEBRÀII O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO DE
SOUTO SOÁRES E O SR, EDUARDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA.

Nesta data, o F|hNDO tttiNtCtPAL DE EDUCAçÁO, Estado da Bahia, inscríta no CNPJ - Cadastro

Nacional de Pessoas Jurtdicas, sob o no.30.607.381/0001-32, localizada à Avenida José P. Sampaio, no 08,

centro, representada nestê ato peta sra. ZAIRA BARBOSA DE SOUA ANDR"ADE, poftadora do RG n.o

07.\B4.BB:B-07/}S?-BA, e CpF n.o 001.319.99í16, residente e domiciliada na Rua Glóia Sampaio, M 64,

Centro, nesta cidade, doravante denominado LOCATÁRIO e do outro lado o Sr. EDUÀRDO RODRIGUES
DE OLIVEIRA, inscito no CPF Cadastro de Pêssoas F/s,bas soD o n' 071.438.73U51 e pottador do RG. n"

15.721.987-96 SSP/BA, Residente e Domiciliado no Povoado de Santa Rita, Zona Rural, lraquara'BA, CEP:

46.9A0-000, domvante denominado 999!A@B onde o L:@9 utitizando suas prenogativas legais,

com base no aftigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteiores, resolvem e

acordam na celeõração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir

cLÁusuLA l- Do obieto:

Constitui objeto do presente contrato, a locaçáo do imóvel situado na Rua da Liberdade, no 20, no Centro

desta Cidaáe, com área totat de 80 m'(oitanta metros quadrados), composto por 07 (sete) dependências,

sendo 01 banheiro, para funcionamento do Centro de Atendimento Educacional Especializado - AEE, de

,nteresse da Secretaria Municipal de Educação, deste Municlpio.

CLÁUSULA ll - Fundamentação:

Contrato por DISPENSA, nos fermos do inciso X do Art. 24 da Lei 8.666n3, que prever a dispensa de

ici6çao lara a compr€t ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades preclpuas da

aaninistiaçao, cu7ãs necessidadás de instalação e localizaçáo condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatlvel com o valor de mercado.

àLÁUSULA lll - Da vigência do contrato:

O prazo da tocaçáo será de 11 (onze) meses, a viger do dia da assinatura do contrato até o dia 31/122022'

CLÁUjuLA lV- Do valor e Condições de Pagamento:

1" - O valor mensal da tocação será de R$ 38O,OO (trezentos e oitenta reais), peiazendo o valor global de

R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais).

2" - O aluguel mensat deverá ser quitado até o décimo terceiro dia do més subseqüente ao que se refeir a

nuãaí,-áin,*e" de deposito bancáio na conta da locadon ou através de assinatura em recibo de

pagamento.

3" - O atraso injustificado do pagamento do aluguel, com atraso supeior a 30 (trinta) .dias suieitará a

Locatáia à mulía de 2o/o (dois ior cento) sobre o vator da mensalidade, além da cobrança do jutos

moratórios, previsto em lei especitica.

4' - Deverão ser pagos iuntamente com o aluguel mensal as despesas de taxas de Lu.z 
-e 

águ.a' bem como

de oitras próprias alo inOvet, exceto IPTU, quá deverá ser pago anualmente pelo propietáio do imóvel'

5" - O atuguet avençado na clausula terceira será reajustado, anualmente, ou em peiodicidade mlnima

i"r-ítiaà Jm bi, petà aplicação da vaiação do \GPM-FGV ou outro tndice que venha este substituir. Findo
'o iÀro antntual, 

' 

devárá o imóiel ser entregue totalmente desocupado e livre de ônus,

indêpendentamente de aviso iudicial ou extra iudicial'
I
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6' - É expressamente vedado a Locatáia ceder, emprestar ou sublocar no tdo ou em pafte, o imóvel
locado sem consentimento ptévio e por escrito da Locadora.

7" - A Locatáia não terá direito a quatquer indenização ou retenção por bênfertorias que realizar no imÓvôl

as quar.s se lnÍogra rão de pleno direito e ficarão pertencendo a Locadora, seia qual for o seu valor.

8" - A Locatáia obiga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamento do Centro
de Atendimento Educacional Espêcializado - AEE, ficando vedado para outro uso.

9' - A Locatáia deverá devolver o imóvel que lhe é locado em peieito estado de conseNação e limpeza,
com todas as instalaçôes em funcionamento tal como reconhece t*lo recebido, não alterando sua estrutun,
salvo com consentimento prévio e por escito da Locadora. O não atendimenÍo a essa obigação implicará
na recusa do recebimento do imóvel, gerando alugueis e despesas prevrsras na clausula lV até sua total
satisfaçáo.

10' - No caso de desaprcpriação por necessidade pública, incêndio sem que para tal tenha conconido a
Locatáia ou qualquer outro motivo que o tome o imóvel imprestável à sua finalidade, o presente contrato
ticaá rescindido de pleno clireito, sem indenização de pafte para a pane.

11' - A infraçáo de quatquer das clausuras desfe sulêita á o infntor à multa de um aluguel vigente, cobtávol por
via de execução judicial.

cLÁusuLA v - Do ctédfto orçamentádo:

Ás despesas decorre ntes da execução deste contrato conerão por conta da seguinte dotação:

lJnidade Orçamentáia: 02.04.02 - Fundo Municipal de Educaçáo.
Ação: 2062 - Manutençáo das Ações do Fundo Municipal de Educaçáo.
Classificação Econômica: 339036 - Oufros Seviços de Terceiros - Pessoa Ftsica.
Fonte:1-Educação25%

âLÁUSULA Y,- DÁ RESC,SÁO..

O presente contrato será rescindido na oconéncia das hipóteses previsÍas em esrycial nos.A,ligos 77 e 78,

bem como a qualquer dispositivo da Lei n" 8.666/93 e suas posteiores alterações e, ainda nos seguirÍes
casos:

s 1. - tnadimptência de qualquer ctáusula ou condição deste contrato, por infnçáo de.uma das pa,tes,
-quando 

notiliiado por escrito pela pafte não infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta) dias;

s 2" - Transferência das obigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceircs, sem a exprBssa

autorizaçáo e concodância de ambas as paíes, por escrito;

§ 3. - por qualquer uma das pa/.es, através de aviso prévio por escito com antecedência mínima dê 60

ísessenta) dtas;

s 4. - por atraso superior a gO (noventa) dias dos pagamentos devidos pêla Administração conforme
previsto na Lei 8.666R3, de 21.06.93, aft. 78, inciso XV;

s S. - Os casos forÍu,los ou de força maior, serão êxcludentês das responsabilidades da CONTRATADA e

da CoNTRATANTE, na torma do C.C.B.

ãLÁU9ULA WI - DA LEGISLAçÁO:

O presente contrato de tocação será regido pela Lei 8.666A3, em consonância com o novo C&igo Civil

Brasiteiro, instrumentos este§ que as partes se sujêitam para resolução dos caso§ em que este instrumento
for omisso, aplicando as penalidades preyisÍas nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as paftes

declaram ter pleno conhecimento do teor.

2



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n' 08, Prédlo, Centro, Souto Soarês - Bahla, CEP 46.990'000
CNPJ 30.607.38í/000í-32 - Tel: (075) 3339-2í50 / 2í28

ZAIRA BARBOSA E SOUZA ANDRADE EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 071.138.735-51
LOCADOR

Secretária M
LOCA

TESTEMUNHAS:

L1-5 7rí -43
na: Jay6j Lttl - 3

âLAUSULA Vtil - DA FISCAL|ZAçÃO DO CONÍRATO:

Este contrato será fiscalizado peto seNidor Rodrigo Vieira Andnde, inscrito no CPF de n.o 035.303.54ç97,
poiador da Maticula de n.o 571, para exercer as atibuições d6 Gestor de Contratos Administrativos do
Poder Executivo Municipal, conforme Decrêto Municipal cle n.o 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em
26 de Agosto de 2021 no Diário Oíicial do Municlpio.

CLÁUSULA IX - DO FORO:

Fica eteito o Foro desta Comarca para diimir eventuais dúvidas deconentes da execução deste contrato.

Ás pal.tes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer tltulo, cumpir o presente

contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (ttês) vias de igual
teor, o representante da LOCATÁR[A e o LOCA@B,iuntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo
presentes, para que se produzam os efeitos legais.

souÍo Soarês - BÁ, 01 de Fevereiro da 2022,
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