
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
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}aNTRATO DE LOCAçÃO DE \MÓVEL N" OOil.2O23L|-FME

REF. DTSPEVSÁ DE LICITAçÁO No 008/2023FMED|

CONTRATO DE LOCAçÃO DE Ii'ÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAií O FUNDO iTUNICIPAL DE EOUCAçÃO DE
SOUTO SOARES E A SR'. KE]Iá TUIAGGY SOUZA
ALVES.

Nesta data, o FUNDO iIUNICIPAL DE EDUCAçÂO, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ - Cedastro Necional

de Pessoas Jurídicas, sob o no. 30.607.381/000I -32, locâlizada à Avenida José P. Sampaio, no 08, Centro,

representada neste ato pela sra. ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE, portadora do RG n.'
07.584.888-07/SSP-BA, e CPF n.'001.319.995-16, re§idente e domiciliada na Rua GlÓria sampaio, No 64,

CentÍo, nesta cidade, doravante denominado LOCATÁRiO e do outro lado a SÉ. KEILA MAGGY SOUZA

ALVE§, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n" 033.544.415€9 e portadora do RG. n'
11.910.ô76-26 SSp/BA, Residente e Domiciliada na Praça da Liberdade, S/N, Casa, Distrito Cistema , Souto

soares-Ba, cEP: 46.990-000, doravante denominado LOCADORA, onde o !9!?ry!9, -ulilizando 
suas

píerrogativas legais, com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 dê 2't de iunho de 1993 e alteraçôes
posteõres, resótre e acorda na celãbraçáo do pÍesente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as

cláusulas a seguir:

cúusuLA l- Do objeto:
Constitui objeto do preiente contrato, a locaçáo do imóvel para funcionamento de anexo do Colégio Estadual

áe Souto Sóares, situado na Praça Bom Jesus, S/N, no Distrito de Cistêma, Souto Soares-Bahia, este imÓvel

medindo aproximadamente 88m; (oitenta e oito metros quadrado), composto por 03 salas e 01 banheiro,

conforme interesse deste Município.

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

fi"ituçao à"r" a compra ou locaçáo de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precÍpuas da

aOmiiristràçao, cujas necessidade! de instalaçáo e localizaçâo condicionem a sua êscolha, desde que' o
preço seja compatÍvel com o valor de mercado.

GúUSULA lll - Da vigêncla do contrato:
Oira.o Oa locaçao seá de 12 (doze) meses, a viger do dia da assinetura do contrato até o dia 3111212023-

CúUSULA lv- Do valor o condiçõês dê Pagamento:

1. - O valor mensat da locaçáo será de R$ 7OO,OO (sêtecentos reais), perfazêndo o velor global de R$

8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)-

2. - O aluguel mensal deverá ser quitado até o décimo terceiro dia do mês subseqüênte ao que se referir a

Écaçao, a-raves Oe deposito bancá;o na crnte do locador ou atrávés de assinatura em recibo dê pagamento.

3. - O atraso iniustificado do pagamento do aluguel, com atraso superioÍ a 30 (trinta) dias sujeitârá o locetário

i.rú-á" Z7o (dois por cento) Jobre o valor dJmensalidade, além da cobrança de juros moratÓrios, previsto

em lei especifica.

4" - Deverão ser pegos juntamente com o aluguel mensal, as dêspesas de taxas de luz e água, bem como de

outras próprias do iõóvé;, exceto IPTU, que déverá ser pago anualmente pelo proprietário do imóvel'

5. - O aluguel evençado na clausula terceira será reajustado, enualmênte, ou em periodicidade mínima

permiiida ú lei, pela'aplicação da variaçáo do IGPM-FGy ou outro Índice que venha este substituir' Findo o

ãi".à 
"ônir"tr"í, 

'deveà o imóvel ser e,itr.gre totalmente desocupado e livre de ônus, indePendentementê

de aviso iudicial ou extra judicial.
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6. - É expressamente vedado ao locatário ceder, emprestar ou sublocâr no todo ou êm parte, o imóvel locado

sem consentimento prévio e por escrito do Locedor.

7. - O locatário não terá direito a qualquer indenizaçáo ou retenÉo por benÍeitorias que realizaÍ no imóvel as
quais se integrarão de pleno direito e ficarâo pertencendo o Locador, seja qual for o seu valor.

B" - O locatário obriga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamento da Secretaria

Municipal de Agricultura e Recursos HídÍicos, deste MunicÍpio, ficendo vedado para outro uso.

9. - O locatário deverá devolver o imóvel que lhe é locado em perfeito estado de conservaÇâo e limpeza, com

todas as instalaçÕes em funcionamento tal como reconhece tê-lo recebido, náo alterando sua estrutura, salvo

com consentimento prévio e por escrito do Locador. O não atendimento a essa obrigaÉo implicará ne recusa

do recebimento do imóvel, gerando alugueis e despesas previstas na clausula lV até sua totel satisfaÉo.

10" - No caso de desapropriaçáo por necessidade públicâ, incêndio sem que para tal tenha concorrido o

locetário ou qualquer ouiro'motivo que torne o imóvel imprestável à sua finalidade, o presente contrato ficará

rescindido de pleno direito, sem indenizaÉo de parte pera a parte.

.1.1" - A infraçáo de qualqueÍ das clausulas deste sujeitrrá o infrator à multr de um aluguel vigente, cobÍável
por via de execuçáojudicial.

CúUSULA VI - DA RESCISÃO:
ó pi"-""nÉ.ontrato seÍá rescindido na ocoíÍência das hipóteses previstas em esPecial nos.Artigos 77 e 78'

n"f, "*ô e qualquer dispositivo da Lei n" 8.666/93 e suas posteriores alteraçôês e, ainda nos seguintes

casos:

§ 1. - lnadimplência de qualquer cláusula ou condiÉo deste contrato, Por infraÉo de .uma das partes'

ürànoo nãtm"áao por escriio pela parte não inÍratora e não atendida no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2" - Transferência des obrigaçÕes aqui contratadas, parciais ou totãlmente, a terceiros, sem a expressa

autorizaçâo e concordância de ambas as partês, por escrito;

§ 3. - Por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escrito com antec€dência mÍnima de 60

(sessenta) dias;

§ 4' - Por atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela AdministraÉo conforme previsto

na Lei 8.666/93, de 21.06.93, art. 78, inciso XV;

§ 5. - Os casos fortuitos ou de força maior, seÉo excludentes das responsabilidades do CoNTRATADO e da

CONTRATANTE, na forma do C.C.B.

cúusuLA vll - DA LEGISLAçÃo:
ó piã"".ã ô"tr"t" oe tocaÉá'sãa regido pele. Lei 8.666/93, em crnsonância com o novo cÓdigo Civil

Brasileiro, instrumentos estes que ãs palies sà sujeitam para resoluÉo dos casos em.que este instrumento

f"r;;i;, ílúnoo as penátiãaããs previstas Áos nrtigos 86 a 88, de mencionada Lei, que as partes

declaram ter pleno conhecimento do teor.
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CúSULA v - Do crédito Orçamêntádo:
As despesas deconentes da eiecuçáo deste contrato coÍrerão por conta da seguinte dotaÉo:

Unidade Orçamentària: 02.04.02 - Fundo Municipal de Educaçáo.

Ação: 2063 - Manutençáo das AçÕes do Ensino Médio.
CÍassificaçáo Econômica: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍsica.

Fonte: 1500 - Eduacfio 25o/o
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CLAUSULA Vil - DA F|SCALTZAçÃO DO CONTRATO:
A loceÉo desse imóvel, objeto deste contrato será fiscalizada pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito
no CPF de n.' 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.o 172, de 26 de
agosto de 2021, publicado em 26 de Agosto de 2021 no Diário Oficial do Município.

CúUSULA 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, cumprir o presente
contrato. E,
o represen

por estarem .iustos e co
tante do LOCATARIO

ntratâdos, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor,
e a !]qql!pOBA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo

presentes, para que se produzam os eÍeitos legais

Souto Soarês - BA, 02 de Janeiro de 2023-

Zaira Barbosa Souza Andrade
SecretáÍia Mun I de Educação
LOCA

TESTEMUNHAS:

c'3q )

Keila Mag
LOCAOORA
CPF:033.544.415-69

t/ 203é/17õ é 2
fl
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

Procêsso dê oispens. de LicltaÉo no 008/2023FMED|
Contrâtanta: Município de Souto Soares - Estado da Bahia
Obiêto: Constitui obietc do presente conÍato, a locação do imóvel para funcionamenlo de anexo do Colégio
Estadual de Souto Soaíês, situado na PraF Bom Jesus, S/N, no Distrito de Cistema, Souto Soares"Bahia. este
imóvel medindo apíoximadamente 88nF (oitenta e ono ínetros quadrâdo), composto po.03 salas e 01 banheiro,
conforme intêÍosse dgste Município.
Conlratâdo: KBLA NAGGY SOUZA ÀLVES, inscrita no CPF Cádâstro dê Pessoas Fískas sob o n" 033.544.4íç
69 ê portâdorê do RG. n" 11.910.07&26 SSPtsA. Residente e Domicilàda na Praçâ da Liberdâde, 9N, Câsá,

Distrito CisteÍna , Souto Soares-Ba. CEP:46.99G000.
Valor Global R$ 8.400.00 (oito mile quatrocentos reai§),
Êmbasamento Logal: AÍt. 24, incisô x, dâ Lêi n.o 8.66ô/93 e suâs posleiorês alterações.

HomologaçâolRattfi c açáo : O2l 01 I 2023.

EXTRATO DE CONTRÂTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

CNPJ/MFr 30.607.38í/000í32

Contrato i{' 00E/2023L1-FMÉ . Procêsso de Dispensa de LicitaÉo n" 008/2023FMEOl
ContÍatante: Fundo Municipâl de EducaÉo de SoLlto Soa.es - Estado da Bahia.
Obieto: Constifui obiêto do prasente contrato, a locáção do imóvel pará funcioôamenlo de anexo do
Coiégio Estadual d€ Soúo Soarcs, situado na Praça Bom Jesus, S/N, no DistÍito c,e Cistema, Souto
Soares$ahia, estg imóvel medindo aproximadamentê 88m' (oitentra e oito metros quadrado), cornposto
poÍ 03 salas ê 01 bânh6i.o, conÍorme interesse deste Município.
Contrâtado: KEILÂ IIAGGY SOUZA ALVES, inscrita no CPF CadêstÍo dê Pessoas Fisicas sob o n" 033.5i14.4 í S
69 e podadora do RG. n'11.910.07G26 SSP/BA, Rêsidênte ê Domiciliada na Praça dâ Libgrdade, S/N. Câsa,
Distrito Cistgrna , Souto Soares-Ba, CEP:46,99G000.
VôloÍ Global: R$ 8.400,00 (oito mile quatrocentos reais).
Embasamonto Legal: An. 24, inciso X, da Lêi n.o 8.666/93 e suas postedores alteraçôês.
uoidade Orçamentária: 02.04.02 - Fundo Municipalde EducaÉo.
Açáoi 2063 - Manutençáo das Açóes do Ensino Médio.
ClassificaÉo Econômica: 339036.00 - Outros Serviços de TeÍceiros - Pessoa Fisica.
Fonte: 1500 - Educ€çà) 25Yo

P.azo de Vlgêícia:02/0112023 a 31112n023.

Estê docüí!ênto Íor âssinado dqrialment€ poÍ SERASA E)Q€nan
872F0478CE358A7Õ701 oca1 É2600ÂF92

DióÍio oficiotdo }lunlcípto plft

Prefeitura de Souto Soares

Rua Éuiacio Viêirâ Viâna | 0 I C€ntÍo I Souto SoaÍos-Bâ


