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aolNTRATO DE LOCA,çÃO DE iMÓWL N" N9/2023L|-FME

REF. D,SPE 
'SÁ 

DE LtCtrAçÃO N" 009/2023FMED|

âaNTRATO DE LOCAçÁO DE 1MÓVEL QUE EIITRE S'
CELEBRAM O F'JNDO MUNIC'PAL DE EDUCAçÃO E A
SRA. MARCIA ALVES PEREIRA.

NesÍa data, o FIJNDO MUNIC\PAL DE EDUCAçÃO, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ - CadasÍro

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

Sampaio, no 08, Centrc, representada nesÍe aro pela Sra. TAIRA BARBOSA DE soUA
ANDRADE, po,tadora do RG n.o 07.584.888-07/SSP'BA, e CPF n.o 001.319.99*16' residente e

domiciliada na Rua Glória sampaio, No ô4, centro, nesta cidade, doravante denominado
LOCA TÁRIO e do outro tado a Sra. MARCIA ALWS PEREIRA, inscita no CPF Cadastro de

Pessoas Físr'cas sob o n" 697.054.535'00 e poftadora do RG. n" 5287963 SSP/SC, Residente e

Domicitiado à Rua 1950, 0, Centro, Balneário Camboiu/SC, CEP: 88330-472, doravante

denominado LOCADORA. onde o LlWA.IÁBIg utilizando suas prerrogativas legais, com base no

artigo 24, inciso X, da tA A.666 de 21 cte iunho de 1993 e afterações posteriores, resolve e acorda

na áetebraçâo do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

cLÁusuLAl-Doobieto:
Constitui objeto do présente contrato, a locação do imóvel situado na Avenida Terezina 002707, 3
pav, Sata i\g, Vitoria da Conquista/BA, CEP: 45.000-000, medindo 75m" (setenta e cinco metros
quadrados), possuindo 6 dependências (1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, área, conedor e 1 banheiro),
para ser usado como República para Estudantes do Municlpio de SouÍo Soares-8á.

àLÁUSULA ll - Fundamentação:
Contrato por DISPENSA, nos temos do inciso X do Art. 24 da Lei 8.66A93, que prever a dlspensa

de licitaião para a compra ou locação de imóvet destinado ao atendimento das finalidades
precípuãs da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionêm a sua
'escolha, 

desde que, o preço seia compatível com o valor de mercado.

CLÁUSULA lll - Da vígêncla do contrato:
O prazo da tocaçâo sõA ae tZ (doze) meses, a viger do dia da assinatura do contrato até o dia

31/122023.

CLÁUSULA tv- Do valor e Condições de Pagamento:

1. - O valor mensat da tocação será de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), perfazendo o valor

globat de R$ 11 .040,00 (onze nil e quarenta reais)-

2" - O atuguel mensal deverá ser quitado até o décimo terceiro dia do Ínês subseqiiente ao que se

refeir a tõcação, através de deposito bancário na conta do locador ou através de assinature em

recibo de pagamento.

3" - O aÍraso injustificado do pagamento do atuguet, com atraso supeior a 30 @nt4 dias suieitará

o locatáio à mifta de 2% (dois por cento) sobre o valor da mensalidade, além da abrança de iurcs
moratórios, previsto em lei especifica.
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4" - Deverão ser pagos juntamente com o aluguel mensal as despesas de taxas de luz e água,
bem como de outras própias do imôvel, exceto IPTU, que deverá ser pago anualmente pelo
proprietário do imovel.

5' - O aluguel avençado na clausula terceira será reajustado, anualmente, ou em peiodicidade
mínima pemitida em lei, pela aplicação da vaiação do IGPM-FGV ou outro índice que venha este
substituir. Findo o prazo contratual, deverá o imóvel ser entregue totalmente desocupado e livre de
ônus, independentemente de aviso judicíal ou ertra iudicial.

6" - É expressa mente vedado ao locatáio ceder, emprestar ou sublocar no todo ou em Pafte, o
imóvel locado sem consentimento prévio e por escito do Locador.

7" - O locatário nâo terá direito a qualquer indenização ou retenção por benÍeitorias que realizar no
imôvel as guais se integraÉo de pleno direito e frcarão pertencendo o Locador, seja qual for o seu
valor.

cLÁsULA V - Do crédito orçamentárto:
Ás despesas de conentes da execuçáo deste contrato conerão por conta da seguinte dotaçáo:

lJnidade Orçamentária: 02.04.02 - Fundo Municipal de Educação.
Ação: 2031 - Manutenção da Casa do Estudante.
Ctassificação Econômica: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte:l500 - Educação 25o/o

CLÁUSUIAW - DA RESCISÁO:
O presente contrato será rescindido na ocorÍência das hipóteses previstas em especial nos Artigos
77 e 78, bem como a qualquer dispositivo da Leí n" 8.666n3 e suas posÍe/',brês alterações e, ainda
nos seguínÍes casos.'

§ 1" - lnadimpténcia de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por infração de uma das
paftes, quando notificado por esr/:ito pela parte náo infratora e não atendida no prazo de 30 $nnb)
dias;

§ 2" - Transferência das obigações aqui contmtadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a
expressa autoizaçáo e concordância de ambas as pades, por escrito;
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8" - O locatáio obiga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamento de
Republica Estudantil, ficando vedado para outro uso.

9' - O tocatário deverá devolver o imóvel que lhe é locado em peôeito estado de conservação e
limpeza, com todas as l,sÍa/aÇões em funcionamento tal como reconhece tê-lo recebido, não
alterando sua estrutura, salvo com consentimento prévio e por escrito do Locador, O não
atendimento a essa obrigação implicará na recusa do recebimento do imóvel, gerando alugueis e
despesas previstas na clausula lV até sua total saüsfação.

10" - No caso de desapropiaçáo por necessidade pública, incendio sem que para tal tenha
conconido o tocatádo ou qualquer outro motivo que tome o imóvel imprestável à sua finalidade, o
presente contrato ficará rescindido de pleno dheito, sem indenização de parte para a pafte.

11' - A infração de qualguer das c/ausulas deste sujeitará o infrator à multa de um aluguel vigente,
cobrável por via de execuçâo judicial.
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§ 3' - Por quatquer uma das pattes, através de aviso previo por escrito com antecedência mlnima
de 60 ísêssênÍa) d,as,'

§ 4" - Por atraso superior a 90 (noventa) dras dos pagamentos devidos pela Administraçáo
conforme previsto na Lei 8.666/93, de 21.06.93, a .78, inciso XV;

s 5. - Os casos foÍtuiÍos ou de fotça maior, seáo excludentes das responsabilidades do

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

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

Civit Brasileiro, rnsÍrumenÍos esÍes que as parÍes se suieitam para resoluçáo dos casos em que este

instÍumento for omisso, aplicando as penatidades previstas nos ÁrÍ,gos 86 a 88, da mencionada Lei,
que as pa,tes declaram ter pleno conhecimento do teor.

9LAUSULA Wlt - DA FISCALIZAçÁO DO CONTRATO:
A prestação de seruços deste contrato seá fiscalizada pelo servidor Rodigo Vieira Andrade,

inscito nô CPF de n.o 035.303.545-97, po,Tador da Matricula de n.o 571, para exercer as atribuições
de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal
de n.o 172, de 26 de agosfo de 2021, publicado em 26 de Agosto de 2021 no Diário oficial do

Município.

CLÁUSULA IX- DO FORO:

Fica eteito o Foro desta Comarca para diimir eventuais dúvidas deconentes da execuçáo deste

contrato.
Ás parÍes contratantes ohigam-se pot si e por seus sucêssores, a qualquer título, cumpir o
preáente contrato. E, por eitarem iusÍos e contratado.s, assinam o presente instrumento em 03

(três) vias de igual teor, o representante do LoC,ATARIO e a @dN& iuntamente com as

testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efelos /ega,s.

SouÍo Soares - BA, 02 de Janeiro dê 2023.

Mdr,t^o.
Zairu Barbosa Souza Andrade MARCIA ALyES PEREIRA

CPF n" 697.031.53íil)
LOCADOR

Secretária I de Educeçáo
LOCA

TESTEMUNHAS:
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EXTRÂTO DE DISPENSA DE LrcTTAçÀO

Processo de Dispensa de Licitâção no 009/2023FilEDl
Contratanle: Municipio de Souto Soares - Estâdo da Bahia
Obreto: LocaÉo do imóvel situado na Avenidâ Teíezina OO27O7, 3 Pav, Sala 303, Vitoria da
Conquista/BA, CEP: 45.00G000, medindo 75m'1(setenta e cinco melros quadrâdos), possuindo 6
dependências (1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, área. conedor e 1 banheiro). para serusado como República
para Êstudantês do Município de Souto Soares-Ba.
Cotrtratado: ARCIA ALVES PEREIRA, inscrila no CPF Cadastro de Pessoas Físicas sob o n"
697.054.53t00 â portadora do RG. n'5287963 SSP/SC, Residente e Domiciliâdo à Rua 1950,0,
CentÍo, Balneário Camboriú/Sc, CEP: 88330-472.
Valor Global: R$ 1'1.040,00 (oflze mil s quarônta reais).
Embasamento Lêgal: Art- 24, inciso X, da Lei n.o 8.666/93 ê suas posleÍiores atteÍaçôes.
Homologação/Ratiff cação: 0AO1 QO23.

EXTRATO DE CONTRÂTO
FUNDo MUNIcIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

cNPJn F: 30.607.381/0001n2

Contrato N" 009r2023LlfME - Processo de Dispensa de Licitação n'0092023FMED|
Contratante: Fundo Municipal de Educação dê Souto Soares - Estado da Bahia.
Objeto: Locação do imóvel situado na Avenida Torezina AA27O7, 3 Pav, Sala 303, yltoria da
Conquista/BA, CEP:45.00G000, medindo 75m'(setenta e cinco metÍos quâdrados), possuindo 6
dependências (1 sala, 1 cozinha, 2 quaÉos, área, corredor e 1 banheiro), para ser usado como República
para Estudantes do Municipio de Souto SoaÍês-Ba.
Conlratado: MARCIA ALVES PEREIRÂ, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas Físicas sob o n'
697.054.53$00 e portadora do RG- n' 5287963 SSP/SC. Residente e Domiciliado à Rua 1950, 0.
Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP: 8833M72.
Valor Global: R$ 1 1.040,00 (onze mil e quarêntâ reâis).
Embasamênto Lêgal: AÍt. 24, inciso x, da Lei n.o 8.66ô/93 o suas posteÍioÍes aherações.
Unidadê OÍçâmentárle: 02.04.02 - Fundo Municipal de Educação.
Açâo: 203'l - Manutenção da Casa do Estudante.
Classificaçáo Econômica: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pqssoa Física.
Fonte: 1500 - Educâção 25%
Prazo de vlgência: 0210112023 a 3111A2O23.
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