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â,NTRATO DE LOCAçAO DE IMOVEL N" 023/2022L1-FMAS

REF. DTSPEVSÁ DE LICITAçÃO NP 023/2022FttASDt

CoNTRATO DE LOCAçÃO DE |MÓVEL QqE ENTRE Sl
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE SOUTO SOARES E A SR. JUESLEI OE MIRANDA SILVA.

Nesta data, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOUTO SOARES, Estado da Bahia'

inscrito no CNpJ - Cadestro Necional de Pessoas JurÍdicas, sob o no. 15.420.29410001-88, localizâdo à Rua

Eutácio Viêira Viana, s/n, C"niiã, Épi"""ntado pela senhora ÂNGeLA PEREIRA GUSMÃO, brasileira,

ini"iitá no CpF - Caàastro de Pessoas FÍsicas so6 o n' 01 í.407.085-70 e portadora do RG n." 08.484.124'

94 SSP-BA, residente e domiciliada na Travessa Dr. Otto Alencar, 20, Centro, nesta Cidade, doravante

;;.;;;;; iódÁiÀnio e do outro tado o Sr, JUESLEI DE MIRANDA slLvA, inscrito no cPF - Cedastro

ãe péssoas ffiãJãI-o n" 391.759.258-42 e portadora do RG. n' 411162299 SSP-SP, Residente e

Domicitiada no Distrito Oe cisternã, neita ciàaoe, aórarante denominada !EAD9BA, on!e.o !]oC,A4p,
úiri.ànao suas prenogativas legais, com bese no artigo 24, inciso x, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e

;ti;;;çd.-úatãrioreí resotvelm ã acordam na celãbraçáo do presente INSTRUMENTo çoNTRATUAL,

mediante as cláusulas a seguir:

cúusulAl-Doobjeto:
Cãnstitui objeto do présente contÍato a locaÉo do imólel-situado no povoado de Lagoa Queimada' zona

.iri J., Sôuto Soares-Ba, esie irnovet ,"dindo 2.000 m'(dois mil metros quadrados), composto por 08

olJ.j"Je""irc i"noà os urnt'"iiã., fãiá tuncionamento do Projeto lnfância Protegida, conforme nêcessidade

da Secretaria de Assistência Social, deste MunicÍpio'

CúUSULA ll - Fundamentação:
õútão por DISpENSA, noi térmos do inciso x do Art. 24 da Lei 8.666/93, que prever a dispensa de

n-"iirêo á"r"-" c6,lrpra' ou roãúí ae imóvel destinado ao atendimento das finalidades precÍpuas da

áã.iãi.tráçrã, cu.1as necessidaáã. d" in"t"t"çáo e 1ocalizaçáo condicionem a sua escolha, desde quê o

preço seja compatível com o valor de mercado.

CúUSULA lll - Da vigência do contrato:
O prazo da locaÉo será de 03 (três) meses, a viger do dia da assinatuÍa do contrato de locaÉo até o dia

31112t2022

cúUsULA lV- Do valor e condições de Pagamento:

§ 1" _ o valor ,"nr.i d, locaÉo será de R$ 4OO,OO (quatrocentos reais), perfazendo o valor global de R$

'1.200,00 (mil e duzentos Íeais).

§ 2. - O aluguel mensal deverá ser quitrdo até.o décimo dia do mês subsequente ao que se referir a locaÉo'

ãúue" oá atpo"ito bancário na ónia da locadora ou através de assinatura em recibo de pagamênto'

§3..oatrasoinjustificadodopagamentodo.aluguel,com.atrasosuperiora.30(trinta).diassuieitaráo
tocatário à mutta de 02% (oors'Jí centá) sourei valor de mensalidade, além da cobrança de juros

moratóÍios, previsto em lei especifica.

§4".Deverãoserpagosjuntamentecomoaluguelmensal,aSdespesasdetaxasdelyl9á9u"'bemcomo
à" outáipióprias áo imOúel, 

",,õio 
f ÉfU, que ãeverá ser pago anúalmente pelo proprietário do imóvel'

§S".oaluguelavençadonaclausulaterceiraseráreajustado,anualmente'ouemperiodicidademínima
iermitiOã ãmjei, peta a'pticaÉo áirãtiÀçao Oo IGPM-FGV ou outro índieê que venha este subslituir'

Éi;J;-; óiáo' 
'"ontátr"t,' Oevãra o imóvel ser entrêgue totalmente desocupado e livre de Ônus'

independentemente de aviso judicial ou extÍa judicial'
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6. - É expressamente vedado o locatário ceder, emprestiar ou sublocar no todo ou em parte, o imóvel locado

sem consentimento prévio e por escrito da Locadora.

7" - O locatário não terá direito a qualquer indenZaÉo ou retenção por benfeitorias que realizar no imÓvel as

quais se integrarão de pleno direito e ficarão pertêncendo a Locadora, seja qual for o seu valor.

g" - O locatário obíga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamento do CRAS -
Centro de Referência de Assistência Social, ficendo vedado paÍa outro uso'

9" - O locatário deverá devolver o imóvel que lhe é locado em perfêito estado de conservaçáo e limpêza,

devidamente, com todas as instalações em funcionamento tal como rêconhece tê-lo recebido, não alterando

sua estrutura, salvo com consentimento prévio e por escrito da Locadora. o náo atendimento a essa

ãÉrigáÉã úpfiàrá na recusa do recebimento do imóvel, gerando alugueis e despesas previstas na clausula

lll até sua total satisfaÉo.

íO'- No caso de desapropriaÉo por necessidade pÚblica, incêndio sem que para tal tenha conconido o

locatário ou qualquer oütro ,dtivo'que o torne o inióvel imprestável à sua finalidade, o presentê contrato

úrá rescindido d'e pleno direito, sem indenizaÉo de parte para a parte'

.11. - A infração de qualquer das clausulas deste su.ieitará o infrator à multa de um aluguel vigente' cobrável

por via de execuçáo iudicial.

cúusuLA v - Do crédito orçamentário:
Às-oãspeús o"corrêntes da ex;uÉo deste contrato conerão por contia da seguinte dotaÉo:

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - Fundo Municipal de Açáo Social'

ÃJo: 2102 - ManutenÇâo das Açóes PSB -Serv. De Convivência e Fortalecimento de Vlnculos'

acao: 2039 -ManutenÇão das AÇões de ProteÉo Social Básica'
jã, ióãõ -ü;;;ã;A; 6ã" dô"s de promóçáo, ProteÉo e Defesa da Criança e do Adolescente.

ôiã"irãú" É"óno.iú, essog'6oo _ outros serviços de Terceiros - Pessoe Física.

Fonte: 29
Fonte: 0

cúusuLA vl - DA REsclsÃo:
o oresente contrato será rescindido na ocorrência das h

bem como a qualquer dispositivo da Lei n' 8 666/93 e

calsos:

ioótêses orevistas êm especial nos Artigos 77 e 78,

suas posieriores alterações e, ainda nos seguintes

§1.-lnadimplênciadequalquercláusulaoucondiÉodestecontrato.porinfraÉodeumadaspartes,
üráno. nãtin"áoã for escriio péta parte nao infratora e não atendida no prazo de 30 (trintia) dias;

§2..Transferênciadasobngaçõesaquicontratadas,parc.]1|"outotalmente,aterceiros,semaexpressa
autorização e concordância de ambas as partes, por escrito'

§3.-Porqualquêrumadespartes,atravêsdeavisopÍévioporescritocomantecedênciamínimade60
(sessenta) dias;

§4.-Poratrasosuperiorago(noventa)diasdospagamentosdevidospelaAdministraçáoconformeprevisto- 
na Lei 8.666/93, ie 21.06 93, art. 78, inciso XV;

§5.-oscasosÍortuitosoudeforçamaior,seráoexcludentesdasresponsabilidadesdaCoNTRATADAeda- 
CoNTRATANTE. na Íorma do C.C.B.

cúusuLA vll - DA LEGISLAçÃo
O presente contrato de ro"tçaã!ãa regido pela. Lei 8 666193' em consonância com o novo CÓdigo CÚil

Brasileiro. instrumentos u"t"" q-rJã" pr-Ã"i sL sujeitam para resolução dos casos em que estê instrumento
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for omisso, aplicando as penalidades previstas nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as partes

declaram ter pleno conhecimento do teor.

CLAUSULA Vlll- DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:
O fomecimento deste contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscÍito no CPF de n.'
óSS.SOS.S+S-SZ, portador da Matriculâ de n.o 571, para exercer as etribuições 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 Diário Oficial do Município'

CúUSULA IX - DO FORO:
Fica eleito o Foro desta comarca para dirimir êventuais dÚvidas decorrentes da execuÉo deste contrato.

As partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer tÍtulo, cumprir o presente

cánirato. E, por estarem justõs e coniratados, essinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual têor'

ó-i"piài"niánt" do locatârio e a @E34iuntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes,

para que se produzam os efeitos lêgais.
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Souto Soares - BA, 0í de Outubro de 2022.
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Sêcretária de Assistênc Social

TESTEMUNHAS:

JUESLEI DE
CPF: 39í.759.258.f2
LOCADOR
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ÉXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçÀO

Processo de Dispansa de Llcitagâo no o23lzO?jàFltASDl
ContÍalante: Fundo Municipal de Ação Social de Souto Soares - Bahia.
Objeto: Locação do imóv6lsituado no povoado dê Lagoa Queimada. zona rural, ín, Souto
Soares-Ba, este imóvel mêdindo 2,000 m" (dois mil metÍos quâdrados), composto por 08
dependências, sendo 03 banheiros, para funcionamento do Proieto lnfância Protegida,
conforma necêssidade da Secrel,aía de Assistência Social, destê MunicÍpio.
Contratâdo: JUESLEI DE IIIRANDA SlLvA, inscrito no CPF - Cadasbo de Pessoas Físicas sob
o n' 391.759.258-42 e portadora do RG. n' 411162299 SSP-SP, Residente e Domiciliada no
Distrito de Cistema, nesta cidade.
valoÍglobal: Ovalormensalda locâÉo será dê R$ 400,00 (quatrocentos Íeais), pêrfazendo
o valor global de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Embasamênto Lagal: Art.24, inciso X, da Lêin.o 8.666/93 e suas postsÍio€s alterações.
Homologação/Ratifi caúo i 03 I 1 O 12022.

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDO HUNTCTPAL DE AçÃO SOCTAL DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 15.420.2941000í {8

Contrato N' 023/2022L1fÍtlAS - Proc€sso de Dispensa de LicitaÉo n' 023/2022FMASDl
Contratântê: Fundo Municipal de Açáo Social.
ObiGto: Locação do imóvelsituado no povoado de Lagoa Queimada, zona rural, s/n, Soulo
Soares-Ba, este imóvel medindo 2.000 m'(dois mil mefos quadrados), composlo por 08
dependências, sendo 03 banheiros, para funcionamento do Proieto lnfâocia Pmtegida,
conforme necessidade da Secretaria de Assistência Social, deste MunicÍpio.
Contratado: JUESLEI DE IIIRANDA SlLvA, inscdto no CPF - Câdastro de Pessoas Físicas sob
o n" 391.759.258-42 e portadora do RG. n' 411162299 SSP-SP, Residente e Domiciliada no
Distrito ds Cistema, nesta cidade.
Valorglobal: O valormensalda locaÉo será de R$ 400,00 (quatrocêntos r€ais), p€rÍazendo
o valor global de R§ '1.200,00 (mil e duzentos reais).
Embasamonto Legal: Art. 24, inciso x, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores alteEÉes.
Dotaçáo: Unidad8 Orçamentária: 02.06.02 - Fundo Municipal de Ação Social.
AÉo:- 2'102 - MânutenÉo das Açõ€s PSB -Serv. Dê Convivência e Fortalecimento de
Vinculos.
Açáo: 2039 -l.,lanutênÉo das Ações dê ProteÉo Social Básica.
ClassificaÉo Econômica: 33903600 - Outros Serviços de Tercêims - Pessoa FÍsica.
Fonte:29.
Fonte: 0
Prazo do Vigência: 0311012022 a 3111212022.
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