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âoNTRATO DE LOCÀçÃO DE//MÓVIEL tP I 2UzO22Lr-PirSS.

Ref... DIsPEÂtsÁ DE L//C[TAçÃO tf O^O/?r.22PMSSD[

CONTRATO DE LOCAçÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAI' A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES E A SENHORA SILVANDIRA ROSA NOVAIS

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, Estado da Bahia, inscrite no CNPJ -
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 13.922.554/0001-98, localizada à Avenida José P.

Sampaio, no 08, Centro, representada neste ato pelo Chefê do Podêr Executivo, Sr. ANDRÉ LUE SA PAIO
CARDOSO, brasilelro, cásado, inscrilo no CPF - Cadastro de Pessoas Físic€s sob o n" 916.397.19H4 e
portador do RG. n" 746013930 SSP-BA, doÍevante denominado LOCATÁRIO e do outro lado a Senhora
SILVANDIRA ROSA NOVAIS, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas Físicas sob o n" 113.804.40&31 e
portadora do RG, n" 20.942-8/341 SSP/BA, Resadente e Domacilaede na Rua Luna Freire, no 41, Centro,
nesta Cidade, doravante denominada LOCAEORA, onde o t!ggl@, utilizando suas prenogativas
legais, com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteÍiores, resolve
e acorda na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

cúuSULAl-Doobiero:
Constitui objeto do preserúe contrato, e locação do imóvel, situado na Rua Luna Freire, n"41, Baino, Centro,
Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo 130m2 (cento e trinte metros quadÍados), composto por 05 (cinco)
dependências, sendo 2 (dois) banheiros, para funcionamento da Secretãria Municipal de Cultura e Turismo,
deste Município.

CLÁUSULA ll - Fundamêntação:
Contrato por DISPENSA, nos termos do inciso X do Art. 24 da Lei 8.666/93, que prever a dispensa de
licitação paÍa a compra ou locâção de imóvel destinado ao atendimento des finalidades precípuas da
administraÉo, qljas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desdê que, o
preço seia compatível com o valor de mercado.

1" - O valor mensal da locaÉo será de R$ 500,00 (quetrocentos reais), pêrfazendo o valor global de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

2" - O aluguel mensal deverá ser quitado até o decimo terceiro dia do mês subseqüente ao que se rêÍerir a
locaÉo, através de deposito bancário na @nta do locâdor ou através de assinatura em recibo de pagamento.

3' - O atraso injustmcado do pagamento do aluguel, com atraso supeÍior a 30 (tranta) dias suieitará o locatário
à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da mensalidade, além da cobrança dê juros moretórios, prêvisto
em lei especifica,

4' - Deverão ser pagos iuntamente com o aluguel mensal, as despesas de taxas de luz e água, bêm como de
outras próprias do imóvel, exceto IPTU, que deverá ser pago anualmente pelo proprietário do imóvel.

5' - O aluguel avenç€do na clausula terceire será rêajustedo, anuelmente, ou em periodicidade mínima
permitida em lei, pela aplicaÉo da variaÉo do IGPM-FGV ou outro índice que venha estê substituir. Findo o
pÍazo contratual, deverá o imóvel ser entregue totalmerÍe desocupado e livre de ônus, independentemente
de aviso judicial ou extra judicial.

6" - E expressamente vedado ao locetário ceder, emprêster ou sublocâr no todo ou em perte, o imóvel locado
sem consêntimento prévio e poÍ escrito do Locador.

I

CúUSULA lll - Da vigência do contÍato:
O prazo da locaÉo será de 7 (sete) meses, a viger do dia da assinatura do conlralo alé o dia 311122022.

CúUSULA lV- Do valor e CondiçÕês dê Pagamento:
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7' - O locatário não terá direito a qualquer indenizaçáo ou retenÉo por benfeitorias que realizar no imóvel as
quais se integrarão de pleno direito ê Íicaráo pertencendo o Locedor, seja qual for o seu valor.

8' - O locatário obriga-se a usar o imóvel que lhe e locado exclusivamente para funcionamento da Casa de
Arte e Cultura, deste Município, ficando vedado para oúÍo uso.

9'- O locatário deverá devolver o imóvel que lhe é locâdo em perfeito estado dê conservaÉo e limpeza, com
todas es instalaçóes em Íuncionamênto tal como reconhece làlo recebido, não alterando sua estrutura, salvo
com consentimento prévio e por escrito do Locador. O não atendimento a êssa obÍigaçáo implicará na recusa
do recebimento do imóvel, geÍando alugueis e despêsâs prêvistas na clausula lV até sua total setisfeÉo.

10' - No caso de desapropriação por necessidede pública, incêndio sem que para tal tenha conconido o
locatário ou qualquer outro motivo que tome o imóvel imprestável à sua Íinalidade, o presente contrato ÍicaÉ
rescindido de pleno direito, sem indenizaçáo de paÍtê para a paíe.

11' - A inÍração de qualquer das clausulas deste sujeitará o infrator à multa de um aluguel vigente, cobrável
por vie dê êxêcuÉo iudicial.

CúSULA v - Do crédito Oçamentário:
As despesas deconentes da execuçáo deste contrato coneráo por conta da seguinte dotaÉo

Unidade Orçamenlá(ia 02.12.01- Secíetiaria Munic,pal de Cultura e TuÍasmo-
Açáo: 2074 - Desenv. e MandenÉo das Ações dâ Sec. Municipal de Cultura e Turismo
ClassiÍicação Econômic€: 339036 - Oúros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

CúUSULA vI - DA RESCISÂO:
O presente contÍato será rêscindido na ocoírência das hiÉteses previstas em especial nos Artigos 77 e 78,
bem como a qualquer dispositivo da Lei n' 8.666/93 e suas posteriores alteÍações e, ainda nos seguintes
casos:

§ 1' - lnadimplência de qualquer cláusula ou condição deste conlrato, por infração de uma das partes,
quando notificado por escrilo pela partê não infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2' - Transferência das obrigaçÕes aqui contratadas, pâíciais ou totalmente, a terceiros, sem a expressa
autorizaÉo e concordáncia de ambas as paítes, por escrito;

§ 3' - Por quelquer uma das pertes, aúavés de eviso prévio por escÍito com antecedà1cia mínima de 60
(sessenta) dias;

§ 4" - Por atraso superior a 90 (rÉventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração confoÍme previsto

na Lei 8-666/93, dê 21.06.93, art. 78, inciso X/;

§ 5' - Os casos Íortuitos ou de íorça maior, serão excludentês das responsabilidades do CONTRATADO e da
CONTRATANTE, na forma do C.C.B.

)

CLÁUSULA vII - DA LEGISLAçÃO:
O presente contrato de locaÉo será regido pela Lei 8.666/93, em @nsonância com o novo Código Civil
Brasilêiro, instumentos estes quê as paÍtes se sujeitam para resoluÉo dos câsos em que estê instrumênto
for omisso, aplicando as penalidades prêvistas nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as partes

declarem ter pleno conhecimento do teor.

CLAUSULA Vil - DA FlscALtZAçÃO DO CONTRATO:
Este contrato será fiscalizado pelo servidoí Rodrigo Meira Andrade, ínscrito no CPF de n.o 035.303.545-97,
portador da Matricula de n.o 571, para exercer as atribuíçóes de Gestor de Contratos Administrativos do
Poder ExeeÍivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de 202't, publicado em
26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município.
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lx- Do FoRo:
Fica eleito o Foro desta Comarca para diíimir eventuais dúvidas decoÍTêntes da exeqJÉo deste contrato

Souto Soares - BA, 01 de junho de 2022.

As partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessorês, a qualqueÍ título, cumprir o presêntê

contrato. E, por estarem iustos e conlratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual leoÍ,
o representânte do LOCATÁR|O e a LOCADORA. juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo
presenles, para que se produzam os eÍeitos legais.

André Luiz Silvandira Rosa Novais
CPF: 1í 3.804.40&31
LOCAOORA

Prêfeito Municipal
LOCATÁRO

TESTEMUNHAS:

RGt t\L6? 14Í-zà

J

§



sexta-fein, l0 de juúo de 2022 | Ano WI - Edição n' 00878 | Cademo I

da a§Ü,./dr!{-r-h rE) sEa/2s

ExrnÀTo DÉ otsPEr{s^DE ucÍt çÀo

I"Ee d. O|FM .L U.n çao .! o.ozozlPlts6ol
Conrnr.nr.: Munúlpio d. 6elo s@G - Êdado d. a.his.
ou.to.Lo..ç!. (b imówl, ,tuá.h E RJtr Lud FÉ8, n'41, B.rc. Csro, Sorb S6ÉB.hit. €516

, aEl rEdiú l3oír {á8. Eini. @tu qu.i,rêird,, oítpoÉio pd 0s (dE) tbe..ú..Íl€8 súo 2
idos) b.r'lid@, p.E fundolrfulo d. §eBi.ú Mu.i&.l .b ClíuB . rEiE@, dôí6 MsÉí,ro-

confrdo: sl.val{oh iosa taov^r6, hsiE m cPF crdsto d€ PBl@ Fntks 3.6 0 n'
113.604.40&31 é po.Edo.à do Rê. n' 20.9423't3-01 6SP/&\ Rard6iL e Dqnidirdá @ tu LUE Fn*.,
f 41, cénrro, ÉE cidado,
vdd qtoôJ: ia 3,500,m (És ml . quhhônio. Eis).
EhtErnsÍ. L.rE|: An. 2r, rl]@ x, d€ Ld n.r a €!66/93 . s@5 9Gt.rcc árbEçÉ.
HomolotÉtaorfi .üt..(ão: 01/06/2022.

cffi i. r,úl.l022tr.Pr!§ . Pl@ & Di4iÉ rrà lidr.ç!ô no oa{L2EPrissol
cffi: P,dEihft,úunü.d ib sdô s@ adü.
oôl.ro: L@*o do fróvd, .ihr:É. ns Rú LuÉ F@iB, n'.1, Baim, C€ntE, S@1o S@6'a.hia ê.t itrúÉl
nEdhdo 13Or'r6íio 6 rrrll mnc qu.dÉd6), 6ar.6io !ô.05 (á@, &!€íúârEe *n(h 2 {tha)
bsnF€G. m6 tunr*ruMkr (râ s*Lú Munúpál.lê cultuB ê Tu@o dêlê Muntjpio.
c*ú.bd., SILVAXOIR RGg xovÁ15, I1gí. rc CPF C*áslrE do Fr.ss@ rí!E3 sb o n'
113.30,1-/lo&3r . pórrldo6 do RG. 

^'20-942.44101 
SSP/SA, RêidrtL ô Odúli.dà E R!€ LuÉ FÉi!,

n! 41 , Cênto, *r. C'd*.
VrE d.à.l: Rt 3,500,00 {nÉ5 mt . quhhêÍ'lo6 Ei!).
FÀt i5Eú !rr.l. l,l. 24 hc. X, d. Ld n.'3.66618 3 @ p.€ir@ àlhÉ*
unrd.í. oíelnlrl,h: 02.'2 0 r - se6,à rri,r'.Sol d. cJàrE á Íúr.rE.

^ú:2o7.-oêlaY.Jv.' 
b4à.G,1.óe&s4MuÉp.ld.cJ[ÉêTUfu

ciEdncãCo E4ànk : 33so36 - ct'@ s.nt'.. d. I.M _ PM FkÉ.
Foit :c$ -R&ue olún&iE
P@ b \t0ud.: o1t!6]?§?2. 31h?'tm?2-

Este documento foiassrnado diqitalments poí SÊRASA Expêíian
AB91 784BEC892DFÊ0A49EC5C007A4F82

Diório oficiotdo MunlcÍplo EEZ

Prefeitura de Souto Soares

§a

EXTRAIO DE CO|íIRÀTO
PRE EIU XúX|C|P,[ DE SOUÍO SOARE§

c*PJfl F: 1!.922-5í,{001.3

Rua Éutacio Viêira Viana I 0 | centro I Souto soarcs-Ba


