
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOUTO SOARES
Rua Eutácio VieiÍa Viana, s/no, Cêntro, Souto SoaÍes - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ í 5.420.294/000í -88 - Telefax: (075) 3339-2í50 r 2í28

âoNTRATO DE LOCAçÁO DE |MÓVEL N" @7/2023Lr-FnAS
REF. D,SPE^íSÁ DE L|CITAçÃO No 007/2023FttASDl

CONTRÂTO DE LOCAçÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUTTIOO TIUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE SOUTO SOARES E O SR. ITAMAR SOUSA OLIVEIRA.

NESIA dAtA, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOUTO SOARES, EStAdO dA BAhiA,

inscrito no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 15.420.29410001-88, localizado à Rua
Eutácio vieira viana, s/n, centro, representâdo pela sÉ. ÂNGELA PEREIRA GUSMÃO, brasileira, inscrita
no CPF - Cadastro de Pessoas FÍsicas sob o n" 011.407.085-70 e portadora do RG n.' 08.484.124-94 SSP-
BA, residente e domiciliada na Travessa Dr. Otto Alencar, 20, Centro, nesta Cidede, dorevante denominada
LOCATÁR|A e do outro lado o senhor ITAMAR SOUSA OLIVEIRA, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas
FÍslcas sob o n' 041.197.435-19 e portador do RG. n' í470466708 SSP-BA, Residente e Domiciliado na

cúusuLA l- Do obieto:
Constitui objeto do presente contrato, a locaÉo do imóvel de 01 pavimento, situado à Ptaç da liberdade,

9999, Distrito de Cistema, nesta cidade, composto de 07 dependências e 01 banheiro, com í78, rn'de área
construÍda, para o funcionamento da Sede do Projeto lnfância Protegide, no distrito de Cistema, Souto

Soares/BA, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social deste municÍpio.

CúUSULA ll - Fundamentação:
Contrato nos termos do Art. 24 da Lei 8.666/93, que prever a dispensa de licitaÉo para a compra ou

locaÉo de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precÍpuas da administraçào, cujas
necessidades de instalação e localizaÉo condicionem a sua escolha, desde que o preço seia compatÍvel
com o valor de mercado.

PraÇa da liberdade, 9999, Diskito de Cisterna, nesta cidade, doravante denominado II9CAEB, onde a
LOCATÁRn, utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 de

luntrole tSga e alteraçÕes posteriores, resolve e acorda na celebraçáo do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

CúUSULA lll - Da yigêncla do contrato;
O prazo da locação será de 1O (dez) mesês, a viger do dia da assinatura do contrato até o dia 3111212023.

CúUSULA lV- Do valor ê Condiçóes de Pagamento:

1. - O valor mensal da locação será de R$ 5OO,O0 (quinhentos reais), perfazendo um valor global de R$

5.000,00 (cinco mil reais).

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

locaçáo, airavés de deposito bancário na Agência Banco do Brasil sob no 2141-5 clc n' 12444'3 do locador

ou atrevés de assinatura em recibo de pagamento.

3. - O atraso injustifcado do pagamento do aluguel, com atraso supeíor a 30 (tÍinta) dias sujeitará a
Locatária à multâ de 02% (dois por cento) sobre o valor da mensalidade, além da cobrança de juros

moratórios, previsto em lei especifica-

4" - Deveráo ser pagos juntamente com o aluguel mensal, as despesas dê taxas de Luz e Água, bem como

de outras prOpriaá Oó imóvel, exceto IPTU, que deverá sêr pago anualmente pelo proprietário do imóvel.

5. - O atuguel avençado na Cláusula Segunda será reajustado, anualmente, ou em periodicidade mínima

permitida ãm lei, pelá aplicaÉo da variaÉo do IGPM-FGV ou outro Índice que venha este substituir.

Findo o prazo contratual, deverá o imóvêl ser entregue totelmente desocupado e livre de Ônus,

independentemente de aviso judicial ou extra:iudicial.
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6" - É expressamente vedado a Locatária ceder, emprestar ou sublocar no todo ou em parte, o imóvel
locâdo seÍn consentimento prévio e por esqito da Locedora.

7" - A Loalá'j.a náo terá direito a qualquer indenização ou retenção por benfeitorias que realizar no imóvel
as quais sê integrarão de pleno direito ê ficarão pertencêndo a Locâdora, seja qual for o seu valor.

8' - A Locataria obriga-se e user o imóvel que lhe é locedo exclusivamente para funcionamento do CT -
Consêlho Tutelar, desta cidade, ficendo vedado para outro uso.

9" - A Locataria deverá devolveÍ o imóvel que lhe ê locado em perfeito estedo de conservaÉo e limpeza,
devidamente, com todas as instala@es em funcionamento tal como reconhece tàlo recebido, não alterando
sua estrutura, salvo com consentimento pÉvio e por escrito da Locadora. O não atendimento a essa
obrigaçáo implicará na recusa do Íecebimento do imóvel, gerando alugueis e despesas previstas na
clausule lll até sua total satisfaÉo.

10" - No caso de desapropriaÉo por necessidade pública, incêndio sem que para tal tenha conconido a
Locatária ou qualquer outro motivo que o tome o imóvel imprestável à sua finalidade, o presente contrato
ficaÉ rescindido de pleno direito, sem indenizaçáo de paÍte para a parte.

'11" - A infreÉo de qualquer das clausulas deste suieitaÉ o infrator à mutta de um aluguel vigente, cobrável
por via de execuÉo iudicial.

CúUSULA v - Do Cr6dito OrçamenÉrio:
As despesas deconentes da execuÉo deste conúato conerão por conta da seguinle dotaÉo:

Unk ade Orçamentária: 02.06.02 - Fundo Municipal de AÉo Social.
AÉo: 2095 - Manutenção do Progrâma Primeira lnfância
ClassificaÉo Econômica: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Fonte: 1500
Fonte:1660

GúUSULA vI - DA RESCISÃO:
O presente contrato será rescindido na ocoÍrência das hipótêses previstas em especial nos Artigos 77 e 78,
bem como e qualquer dispositivo da Lei n' 8.666/93 e sues postêriores atterações e, ainda nos seguintes
@sos:

§ 1" - lnadimpEncie de qualquer cláusula ou condiÉo deste contrato, por infração de uma das paítes,
quando notificado por escrito pela parte não infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2" - Transferência das obrtla@s aqui contretedas, parciais ou totelmente, e terceiros, sêm a elQressa
autorizaÉo e concordância de embas as partes, por escrito;

§ 3" - Por qualquêr ume das partes, atravérs de aviso prêvio por escrito com antecedéncia mínima de 60
(sessenta) dias;

§ 4' - Por atraso superior e 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pela AdministraÉo confonne
previsto na Lei 8.666/93, de 21.06.93, aÍt. 78, inciso XV;

§ 5" - Os casos Íortuitos ou de força maior, serão excludentes das responsabilidades da CONTRATADA e
da CONTRATANTE, na forma do C.C.B.

cúusuLA vil - DA LEGrst-AçÃo:
O presênte contrato de locaÉo sêrá regido pela Lei 8.666/93, em consonáncia com o novo Codigo Civil
Brasileiro, instrumentos estes quê as partes se sujeitâm para resolução dos casos em que este instrumento
for omisso, aplicando as penalidadês previstas nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as partes

declaram ter pleno conhecimento do teor.

ct-AUsuLA vl[ - DA FtscALlzAçÃo Do col{TRATO:
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O Íomecimento deste contrato será Íiscalizado pelo seÍvidor Rodrigo Vreira Andrade, inscrito no CPF de n.o
035.303.54t97, poÍtador da Matriculâ de n.o 571, paÍa exerceÍ as atribuiçóes de Gestor dê Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipâl de n.o 172, de 26 de agosto de
2021, publicado em 26 de agosto de2021 no Diário Oficial do Município.

CúUSULA rx - DO FORO:
Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir eventuais dúvidas decoÍrentes da êxecuçáo deste contrato.

é
q

As partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucêssores, a qualquer título, cumprir o presente
contrato. E, por estarem ,iustos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tíês) vias de igual
teor, o representânte dâ !@@ e o LOCADOR. .iunlemente com as testemunhas, abaixo e a tudo
presentes, paÍa que se produzam os efeitos legais.

Souto SoaEa - BA, 0í dê arço de 2023.

la
SêcÍêlária dê
LOCATÁRIA

TESTETIUNHA

(, Itamar Sousa Oliveira
CPF: 04í.í97.t85-í9
LOCADOR

TESTEMUNHA
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçÂO

Procs!3o dê Olspansa d3 Llcltação no (r07/2023F ASD|
ContÍltante:Fundo Municipal ds Assistência Social de Souto Soarss - Bahis
ObJeto: Locação do imóvel de 01 pavimento, situado à Praça da liberdade, 9999, Distrito de
cistêma, nesta cidade, composto de 07 dependências e 01 banheio, com 178, m'.dê árâa
construída, para o funcionamEnto da SôdB do Projsto lnfância Pmtegida, no distÍito d6 Cistema,
Souto Soarês/BA, d6 interesse dâ SêcrÊtaria Municipal d€ Assistância Social deíê municlpio.
Contrat do: ITA AR SOUSA OLfVEIRÀ inssito no CPF - CâdastÍo ds Pôssoas FÍsicâs sob o
n" 041 .197.43Sí9 € portador do RG. n' 1470466708 SSP-BA.
valor global: R$ 5.000,00 (Cinco mil roâis).
Emba3amento L.gal: AÍt. 24, inciso x, da Lei n.o 8.666193 s suas postsÍiorês alteraÉes.
Homolog.ção/Rstm caÉo: 0 1 I 03 12023.

EXTRATO DE COi{TRATO
FU}IOO UI{ICIPAL DE ASSIIiTÊNCIA SOGI,ÀL DE §OUÍO SOARE§

CNPJT F: í 5./í20.29/U000í {8

Contrato N' 007/2023L1+MAS - Processo de Disp€nsa dê LicitaÉo no 007/2023FMASD|
Contralânte: Fundo Municipal de Assistência Social de Souto Soarês- Bahia
Objeto: LocaÉo do imóvsl d€ 01 pavimênto, situado à Praça da liberdads, 9999, Distrito de
Cistoma, nesta cidade, composto de 07 dependências e 01 banheiro, mm 178, rn2 dê área
construÍda, para o funcionamsnto da Sêde do Pmjeto lnfância Protegida, no disúito de Cistemâ,
Souto SoarêdBA, d6 interesss da Socrotaria Municipal de Assistência Social deste município.
Contratedo: ITAMAR SOUSA OLÍVEIRA inscrito no CPF - CadaslÍo de Psssoes FÍsic€s sob o
n' u1.'197.43$19 € portador do RG. n' 1470466708 SSP-BA.
valoÍ global: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
Embasamonto Laorl: M.24, inciso x, dâ Lêi n.o 8.666/93 e suas posterior6s altôraçó€s.
Unidadê Orçamenlária: 02.0ô.02 - Fundo Municipâl dê AÉo Social.
AÉo: 2095 - Manut€nÉo do Pmgrama Primeira lnÍância
Chssificeçáo Econômica: 339036.00 - Ouúos Serviços de Torcaiíos - Pessoa Física.
Fonle: 1500
Fonte: 1660
Prazo do vlgêncla: 0110312023 a31fi?J2023.

Est6 dodm6nto foi aeslnado digllálmente por SERASA Erp€ílan
2B0s43Do48476245749461 B,l8B21 F649

Diório ofciot ao ttunlcíplo (.Y,

Prefeitura de Souto Soares
Contrato

Rua Eutacio Meirâ Viana | 0 I C€ntm i Soulo §oaí§s-Ba


