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â2NTRATO DE LOCAçAO DE \MÓVEL N" OO8/2023Lí-PllrSS

REF. D,SPEíVSÁ DE LtCtrAçÁO N'OO9/2023PMSSD[

CONTRATO DE LOCAçÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
E A SRA. JILMA LOPES DE SOUZA.

NESTA dAtA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, ESTAdO dA BAhiA, iNSCTitA NO CNPJ'
Cadastro Nacionel de Pessoas Jurídicas, sob o no. 13.922.55410001-98, localizada à Avenida José P.

Sampaio, no 08, Centro, Íepresentada neste ato pêlo Chefe do Poder Executivo, Sr. ANDRÉ LUlz
SAÍtipAlO CARDOSO, brasileiro, casado, inscrito no CPF - Cedastro de Pessoas Físicas sob o n'
916.397.195-04 e portador do RG. n" 7460i3930 SSP-BA, doravante denominado LocATÁBlO e do outro

lado a Sr. JILMA LOPES DE SOUZA, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n'913.908.185-
OO e portadora do RG. n" 05.734.292-00 SSP/BA, Residente e Domiciliada na Rua Antônio Burcáo Rocha,

no 25, Distrito de Segredo, neste MunicÍpio, doravante denominada LOCADORA, onde o !!Ure,
utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e

alteraçÕes posteriorea, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL,

mediante as cláusulas a seguir:

cúusuLA l- oo objeto:
Constitui objeto do prelente contrato, a locaÉo do imóvel situado na Avenida Barnabé Gaspar, Vn, Centro,

Souto Soarés-Ba, iomposto por 02 cômodos, sendo 01 banheiro, para funcionamento do Almoxarifado da

SecÍetaria Municipal de Saúde, deste Municipio.

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

licitaçáo ilara a compra ou locaÉo de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precÍpuas de

aOministràçáo, cujas hecessidades de instalaçáo e localizaÉo condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatÍvel com o valor de mer€do.

CúUSULA lll - Da vigência do contrato:
O pÍazo da locaçáo seã de 12 (doze) meses, a viger do dia da assinatura do contrato alé o dia 3111212023.

CúUSULA lV- Do valor e Condições dê Pagamento:

1. - O valor mensal da locaÉo será de R$ 1.OOO,OO (um mil reais), perfazendo o valor global de R$

12.000,00 (doze mil reais).

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

locaçao, ãtraves de deposito bancário na conta da locedora ou através de assinatura em recibo de

pagamento.

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

Locatária à mulá de 2ol" (doià for cento) sobre o valor da mensalidade, além da cobrança de juros

moratórios, previsto em lei especifica-

4. - Deverão ser pegos juntemente com o aluguel mensal, as despesas de texas de Luz e água, bem como

de outras próprias dó im-óvel, exceto IPTU, que dêverá ser pago anualmente pelo proprietário do imóvel-

5. - O aluguel avençado na clausula terceira será reajustado, anualmente, ou em periodicidade mÍnima

permitida e--m tei, petá aplicaÉo da variaçáo do IGPM-FGV ou outro Índice que vênha este substituir' Findo
'o pêzo contraiual, deveiá o imóvêl ser entregue totalmente desocupado e livre de Ônus,

independentemente de aviso iudicial ou extra judicial-
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6. - É expressamente vedado a Locatária ceder, emprestar ou sublocar no todo ou em parte, o imÓvel

locado sem consentimento prévio e por escrito da Locadora.

7. - A Locatária não terá direito a qualquer indenizaÉo ou retençáo poÍ benfeitorias que realizar no imÓvel

as quais se integraráo de pleno direito ê ficarão pertencendo a Locadora, seia qual for o seu valor.

8. - A Locatária obriga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionâmênto do

AlmoxaÍifado da Secretaria Municipal de SaÚde, desta MunicÍpio, ficando vedado pare outro uso.

9. - A Locatária deverá devolver o imóvel que lhe é locado em perfeito estiado de conservaçáo e limpeza,

com todas as instalaçóes em funcionamento tal como reconhece tê-lo [ecebido, não alterando sua estrutura,

sâlvo com consentimento prévio e por escrito da Locadora. O não atendimento a essa obrigaçáo implicârá

na recusa do recebimento do imóvel, gêrando alugueis e despesas previstas na clausula lV até sua total

satisfação.

10. - No caso de desapropÍiaÉo por necessidade pública, incêndio sem quê para tal tenha concorÍido a

Locatária ou qualquer outro motivo que o torne o imóvel imprestável à sua finalidade, o presentê contrato

ficârá rescindido de pleno direito, sem indenizaÉo de parte para a parte

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

cúusULA v - Do crédito orsamentário:
As despesas decorrentes da execuÉo deste contrato correrão por conta de seguinte dotaÉo:

Unidade Orçamentária: 02.02-01 - Secretaria Municipal de AdministraÉo Geral.

AÉo: 2008 - ManutenÉo e Desenvolvimento das Açóes da secretaria de AdministraÉo Gêral.

CÍassificação Econômica: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍsica.

Fonte: 1500

cúusuLA vl - DA REsclsÂo:
O presente contrato será rescindido na ocorÍência 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:

§ 1. - lnadimplência dê qualquer cláusula ou condiçâo deste contrato, por infração de uma das partes,

f,uando notifiàdo por escrito pela parte náo infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2" - Transferência das obrigaÇóes aqui contratadas, paÍciais ou totelmente, a terceiros, sem a expressa

autoÍização e concordância de ambas as partes, por escrito;

§ 3" - por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escrito com antecedência mÍnima de 60

(sessenta) dias;

§ 4. - por atraso superior a 90 (novênta) dias dos pagamentos devidos pela AdministreÉo conforme

previsto na Lei 8.666/93, de 21.06.93, art. 78, inciso XVi

s 5. - Os casos fortuitos ou de força maior, serão excludentes das responsabilidades da CONTRATADA e

da CONTRATANTE, na Íorma do C.C.B.

cúusulA v[ - DA LEGISLAçÂo:
O presente contrato de locaçáo será regido pela Lei 8.666/93, em consonância com o novo Código Civil

Brasileiro, instrumentos estes que as partes se sujeitám para resoluÉo dos câsos 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.

GLAUSULA Vlll - DA FISCAL|ZAçÃO DO GONTRATO:
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Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o 035.303.545-97,
portador da Matricula de n.o 571, para exercer as atribuiÇÕes de Gestor de Contratos Administrativos do

Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.' 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em

26 de agosto de 2021 no DiáÍio Oficial do Município.

CLÁUSULA 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, cumpriÍ o presente

conirato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual

teor, o representante da gllZlTÁBlA e a LOCADORA. iuntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo
presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Souto Soarês - Ba, 02 de Janeiro de 2023,

André Luiz Sa Cardoso
PreÍeito Municipal
LOCATÁRIO

TESTEMUN HAS:

Jit Lopes de
c :913.908.í85-00
LOCADORA
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EXTRATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Procês5o de Dispensâ de Licitâção no 009/2023PitSSDl
Contratantê: Fundo Municipal de Saúde - Estado da Bahia
Obieto: Locâção do imóvêl situado na Avenida Barnabé Gaspar, s/n, Centro, Souto SoaÍes-
Bâ, composto poí 02 ómodos, sêndo 0'l banhêiro, para íuncionamento do AlmoxariÍado da
Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.
ContraGdo: JILIIA LoPES DE SOUZÂ, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas Fisicas sob

o n'9í3.908.185{0 e portadora do RG. n' 05.734.292{0 SSP/BA, Residênle e Domiciliãda
na Rua Antônio Burcão Rocha. nô 25, Distrito de Segredo, neíê Município.
Velor global: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Émbaiamento Leg al; Ar1.24, inciso X, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores alleraçôes.

HomologaçãorRatifi caçãot 02101 12023.

EXTRAÍO DE CONTRATO
PREFÊITURA MUNICTPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 13.922.s5,t/0001 €8

contrato N' ooEnO23Ll-PMss . Processo de Dispensa de LicitaÉo no 009/2023PMSSDl
Contratants: Fundo Municipal de SaÚde de Souto Soares- Eahia
Objeto: Locação do imôvel situado riâ Avenida Bamabé Gaspar, s/n, Centro' Souto Soares-
Ba, composto por 02 cômodos, sendo 01 banh€iro, para Íuncionamento do Almoxarifado da

Secretaria Municipal de Saúde, deste MunicÍpio.
Contrãtado: JILMA LOPES DE SOUZA, inscnta no CPF Cadastro de Pessoas FÍsicas sob

o n'913.908.18540 e portadora do RG. n" 05.734.29240 SSP/BA, Residente ê Domiciliada
na Rua Antônio Burcão Rocha, no 25, Distrito de Segredo' neste Município.
Vâlor global: R$ 12-000,00 (doze mil reais)-
Embasamenlo Legal: Art.24, inciso X, da Lei n.o 8.666/93 e suas postêíores alteraçõês.
Dotação: Unidade OÍçamenlária: 02.02.01 - S€cretaÍia l\runicipal de AdminislraÉo Gêrâ|.

Ação: 20OB - ManutsnÉo e Desenv. das Ações da Secrstaria dê Administraçáo Geral.

Ciassificação Econômica: 339036 - oulros Serviços de Terceiros ' Pessoa Fisica
Fonte: 1500
Prazo de Vigência: 0210112023 a 311'1212023.

Este dodrínento íd assinâdo diqilâlmono po. SERASA E)qeriân
872F0476CE35aA7D701 0C91 826004F92

Ruâ Eutacio Vi6ira Viana I 0 I C€ntro I Souto Soaíos'8a


