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ESTADO DA BAHIA
FUNDo MUNIcTPAL DE EDUcAçÃo DE souro soAREs
Av. José Sampaio, no 08, PÍédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP it6-990'0o0

CNPJ 30.607.38í10001-32 - Tel: 107513339'2150 12128

coNTRATo DE LaclçÃo DE tuôwt N" ototzoz3LLFME.

REF: DTSPENSA DE L|C|TAçÃA N" O1O/aq23FMED|

coxrRÂTo DÉ LocAçÃo oe tmÓvel QUE E}{TRE sl
CELEBRAiI O FUNDO IIIUT{GIPAL DE EDUCAçÀO DE

SOUTO SOARES E O SR. U'ALDEIiIR BEIITO NOVAES

Nesta data, o FUNOO mUHlclPAL oE EDUCAçÃO, Estado da Bahia, inscríta no oNPJ - cadaslro

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

S"*p"io. no 08, Centro. íepresêntado nesle ato Pêla S'SecrêtáÍia ZAIRA BARBOSA DE SOUZA

eXOiUOe. porradora Oo RG n' 07.584.888-07/SSP-BA. e CPF n.' 001.319.995-16, residentê e

domiciliadâ na Rua Glória Sampaio. No 64. Centro. nesta Cidade, doravante denom;nada

iôCÀiÁáo . oo outro tado o senhor IflALDE IR BENTO NovAEs, ínscrito no cPF cedestro de

E;soasTisicas sob o n" 001.205.615-{9 e poÍtador do RG. n'004216ô5-27 SSP/BA. Residente e

Domiciliado na Rua Professor Ângelo Cosla, no 193, Centro. CEP: 46.900{00 - Seabra-Bahia'

ãoàvante denominado t-OCAoOn , onde o tSl!E!9, ulilizando suas prenogalivas legais,

artigo 24. inciso X, oa t-ei e.oso oe 21 de junhg lu^ t P^l e aheraçÕ€s posleriores. resoh,em e

à"oiO"* na cêlêbraçáo do prêsentê fqSffiUUgNfO CONTRATUAL. mediante as cláusulas a

seguiÍ:

cúusuul-Doobjeto:
Constitui objelo do presente contíato, a locaçáo do lmóvel. situado na Rua ProÍessor Ângelo Costa,

sln, Centro,'CEP: 4'6.900-000 - Seãbra-Bahia. medindo 255tÍf. com 10 (dez) dependê-ncias- sendo

o+ tquatrol uanrreiros. usado como República para Estudantes do Municipio de souto soârs.

CúUSULA ll - Fundamentsçâo:
õ;iã;por O;SPENSA, nm iermos do inciso X do Àr{. 24 dâ Lei 8.666/93, que pÍever a dispênsa

de licitaçáo para a compr:l ou locaÉo de imóvel deíinado ao alendiíEnto das finalidades

pi*ipr"! da' administíâçár. cujas necessidades de.instalação ê localizaçáo condicionem a suâ

escolha, desde que, o preço seja compâlível com o valor de mêrcado'

CúUSULA lll - oa vig,ância do Gontrato:
ó piã- Oà bcaçáo se.-á de 12 (doze) Íneses. a úger do dia da assinatura do contrato dé o dia

31t1212023.

cúusULA lV- Do valor e condiçôo§ de Pagamonto:

1" - o valoí global será de R$ 19,800,00 (dezenove mil e oatocentos reais) a serem pagos em 12

(oozé) parcetãs dê R$ 1.650.00 {um mil' seiscentos e cinquenta reais)' cada'

2. - o aluguel deverá seí quitado até o décimo tercêiro dia do mês subseqüente ao que sê ÍeíeÍiÍ a

rã""çao, ãàrer de deposito úútio na Agência do Banco do Brasii sob no 098t7 c/c no 1 í '296-8

do locador.

3" - o atra§o injuslmcâdo do pagamento do alugüel. com. atraso superior q 30 (trinta) dias sujêitaÍá

ã lo".tari, á úufta de OZy. taãi por cento) dbre o valor da mensalidade, além da cobrsnçâ de

juros moralórios. previsto em lei especifica.

4..DeverâoseÍpagosjunlamentecomoaluguelmensâ|,asdespesasdetaxesde.luzeágua,
0", ãno o" oúri" piopri"i ãá i1no*t. exàeto tpTU, que deverá 53r pago anualmente pelo

proprietário do imôvel. 
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5" - O aluguel avençdo na clausula terceiÍa será Íeaiustado, anuâlmênto, ou em periodicidade

minima permitida em lei, pela aplica@ da vaÍiaçáo do IGPM-FGV ou outro índicê que vênha este

substiluir.
Findo o píazo contratual. derrerá o imóvel ser entregue totalmente dêsoorpdo e livíe de ônus.

indepêndentemente de aviso judicial ou extra judiciâl.

6. - É expressamente vedado a Locatária cedêr, empÍeslar ou sublocar no todo ou em parte. o

imóvel locado sem consenlimento prévio e por êscíito do Locdor.

7" - O Locatário náo leÍá direito a qualquer indenÉaÉo ou retençáo por benfeitorias gue realizaÍ no

irnóvel as quais se integraráo de pleno direito e ficaráo peíencendo o Locâdor. ssia qual foÍ o seu

valoÍ.

g' - o Locatário obÍigâ-se a usaif o iÍyÉvêl que lhe é locado exclusivaÍfi€fie paÍa funcionamento da

República dos Estudanles, deste Municipúo, Íicando vededo para ouiÍo uso'

g" - O LocatáÍio deveÉ dewlver o imóvel que lhe é locádo em peÍíeito estado de conservaçáo e

limpeza, com todas as in§talaÉes êm funcionarnento tal como íêconhece t&lo recebido. náo

alterando Sue eírutuÍEl, salvo @m Consenlimento préúo e por escriÍo do Locador. O náo

ãtendi.nento a essa obÍigação implicará na recusa do recebiíIEnlo do imówl, gerando alugueis e

despesas preústâs na dau§ula lll até 3ua totãl satisfaÉo.

10. - No caso de desâpropÍiaçáo por necessidade pública, incêndio sem que para tal tenha

conconido a Locatária ou'qualquer oulro rnoüvo que o tome o imóvel imprestável â sua finalidade, o

presente contrato Íicará Íesôindido de pleno direito, sem indenÉaçâo de parte pâra a parte.

1i. - A iníraçáo de quâlqueÍ das clausulas deste sujeitará o infrator à multia de um âluguel vigente'

cobrável por via de execuçfu iudicial.

CúSULA v - Do crédtto OÍçementáÍb:
A§ despesas decorÍentês da execuÉo desle contrato coneÍáo por conta da sêguinte dotaçáo:

Unidadê Orçamentária: 02.M.02 - Fundo Municipal de Educaçáo'
Açáo: 2031 - Manúençáo de Casa do Eíudante'
Càssificaçáo Econômica: 339036 - OutÍos SeÍviços de Terceiros - Pessoa Física

Fontê: 1500 - Educaclo 25o/o

cúusul.A vt - DA REsclsÃo:
ó ó*".nt" contrato será íêscindido na ocorência das hipóteses previstas em êspecial,nos AÍtigos

77 e Tg, bem como a qualquer dispositi\ro da Lei n' 8.666/93 e suas po6teriore§ âlleraçôês e. ainda

nos s€guintes câsos:

§ 1" - lnadimpiência de qualquer cláusula ou condiçáo dêste cor{Íâto, por infraÉo de umâ dãs

f,anes. quando noliftcado pcr àorito pêla psrte náo infratora e náo atendida no przrzo dê 30 {tÍinla)
dias:
§ 2. - Transferência das obíg4ôes aqui contratadas, pafcieis ou lotalmente, a terceiros, sem a

expÍessa autoÍizaçáo ê coílcordância dê ambas es partes, por sscÍito;

s 3" - por qualquer uma das paÍtes. através de aviso pÉvio por escrito com antecedênc'ia minima

de 60 (sessente) dias:

§ 4' - Por atraso supêrlor a 90 (nov€nta) dias dos pagamcnto- s devidos pêls Administraçáo

conÍoÍrne preü$o nà Lei 8.666/93. de 21 06.93. 3rt. 78. inciso XV:

)
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§ 5' - Os casos íortuilos ou de foÍça maior, seráo êxcludentes das responsabilidâdês do
CONTRATADO e da CONTRATANTE. na Íorma do C.C.B

CLÁUSULA VII - OA LEGISLAÇÃO:
O presente contralo de locEçáo será íegido pela Lei 8.666/93, em consonância com o novo Cfuigo
Civil Bíasileiro, insttumentos estes que as partes se sujêitam parâ rêsoluçáo dos casos em que esle
instrumento foÍ omisso, aplicendo as penalidades preústas nos AÍtigos 86 a 88. da mêncionada Lei,
que as partes declaÍam ter pleno conhecimento do teor.

CLAUSULA Vlll - DA FISCALIZÁÇÃO DO CONTRATO:
A presteçáo de serviços deste contrato será hscalizada pelo servrdor Rodngo VieiÍa Andrade,
inscrito no CPF de n.o 035.303.545-97, portador dá Malricula de n.' 571, pera exerceÍ a§ atribuiçôes
de GestoÍ de Contratos Adminiíráivos do Poder Executivo Municipal, coníoÍrne Deqeto Municipal
de n: 172, de 26 de ago§o de 2021, puulic2lcE. em 26 de Agosto dê 2021 no DiáÍio oficial do
Municipio-

CLÁUSULA IX - DO FORO:
Fica eleito o FoÍo desla Comarca para diÍimir eventuais dúvidâs dêconente§ dã execuçáo destâ
contralo.

As panês contÍatantes obrigam-se por si e Por seus sucessores, a qualqueÍ título, cumprir o

prêsenle contÍato. E, por estarem justos e conratados, âssinam o presenle inslrumenlo em 03
(três) vias de igual teoí, o representante do LOCÀTÂR|O e o t!2gj!Pg& juntâmente com as
lestemunhas, abaixo e a tudo presentes. para que se produzam os êúeitos legais.

1

Souto Soaros - Ba , 02 de Janeito de 2023.

a lf NZaira Barbosa Souza Andrade
Secretária Mun ipal de Educaçâo
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EXÍRATO DE DTSPENSA DE LIC]ÍAçÃO

Processo de Dispensa de Licitâção n' O'10/2023FMÉD|
Contratante: Fundo Municipal de Educãçáo de Souto Soares - Estado da Bahia.
Objeto; Locâçâo do imóvel, situado na Rua ProÍessor Ângelo Costa, s/n. C€nro, CÊP: 46.90G000 -
Seabra-Bahia. medindo 255m':, com 1O (dez) dependências, sendo 04 (quatÍo) banheiros, usado como
República pata Estudanles do Município de Souto Soarês.
Contratado: IíYALDEIIIR BENTO t{OvAES, inscrito no CPF Cadastro de Pessoas Físicas sob o no

001.205.615.49 e portador do RG. n' 0042166í27 SSP/BA, Residente e Domiciliado na Rua Professor
Ângêlo Costa, no 193, Centro, CEP: 46.90G000 - Seabra-Bahia.
Valor global: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).
Embasamento Legal: Art. 24, inciso x, da Lei n.o 8.666/93 e suas posleÍiores alleíaçóes.
Homologação/Ratifi caçàot OAO1 Q023

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDo MUNtctpAL DE EDUcAçÃo DE souro soAREs

Ct{PJÂrF: 30.607.38í/000'l i2

Contrato N' 010/2023L1-FME - Processo de Dispensa de Licitação n" 010/2023FMEol
Contratants: Fundo Municipal de EducaÉo de Souto SoaÍes- Bahiâ.
Obieto: Locação do imóvê|, situado na Rua Píofessor Àngelo Cosla, s/n, CentÍo, CEP:46.900-000 -
Seabra-Bahia. medindo 255m'z, com 'lO (dez) dependências, sendo 04 (quatro) banheiros, usado como
Repúblic€ para Estudantes do Município de Souto SoaÍes.
Conlratado: WÂLOEÍrllR BENTO NOVAÉS, inscrito no CPF CadastÍo de Pessoas Físicas sob o n'
001.205.615-49 e portâdor do RG. n' 004216ô5-27 SSP/BA, Residente e Domiciliado na Rua Professor
Ângelo Costa, no 193, Cento, cEP: 46.900-000 - Seabra-Bahia.
valor global: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).
Embasamênto Legal: Art. 24, inciso X, da Lei n." 8.6ô6/93 e suas posleÍiores altêrações'
Dotação: Unidade Orçamentária: 02.04.02 - Fundo Municipal de Educação.
Aqão: 2031 - ManulsnÉo de Casa do Estudante.
ClassiÍiceção Econômica: 339036 - Ouircs Serviços de Terceiros - P€ssoa Física.
Fonls:'1500 - Educação 25olo

PÍazo dê Vigência: 0210112023 a 31h212023.
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