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CoNTRATO DE LOCAçÃO DE |MÓVEL N" 007/2023L1-PMSS

REF. DTSPENSA OE LICITAçÃO No 008'2023PMSSDl

CONTRATO DE LOCAçÃO OE ITÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
E O SR. JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO.

NESTA dAtA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, EStAdO dA BAhiA, iNSCTitA NO CNPJ.
Cadastro Nacionel de Pessoas JuÍÍdicas, sob o no. 13.922.554i0001-98, localizada à Avenida José P'

sampaio, no 08, centro, representada neste ato pelo chefe do Poder Executivo, sr. ANDRÉ LU|z

SAÍtiPAlO CARDOSO, brasileiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Fí9icas sob o n'
916.397.195-04 e portedor do RG. n' 74ooi393o SSP-BA, doravante denominado tlry@ e do outro

lado o sr. .JoHNNy ESKLEY SOUZA MACHAOO, inscrito no cPF Cadastro de Pessoas Físicas sob o n"

839.658.825-20 e portador do RG. n" 969355459 SSP/BA, Residente e Domiciliado na Rua José de Souza,

no 08, Centro, §outo Soares-Ba, CEP: 46.990-000, doíavante denominado EC499R, onde o
LOCATÁR|o, utilizando suas pÍenogativas legais, com base no aÍtigo 24, inciso X, da Lei_8.666 de 21 de

i,tnno Oe tgg3 e alterações posterioies, resoúem e acordam na celebraÉo do presente INSTRUMENTO

CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

cúusuLA l- Do objeto:
Constitui objeto do presente contrato, a locaÉo do imóvel situado na Avenide José Sampaio, ín, Centro,

Souto Soarés-Ba, composto por 04 cômodos, sendo Oí banheiro, para funcionamento da Secretaria de

Comunicaçáo, deste MunicÍPio.

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

ticitaçao fara a compra ou locaÉo de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da

administraçáo, cujas necessidedes de instalaçáo e localizaÉo condicionem a sua escolha, desdê que o
preço seja competível com o valor de mêrcado.

CúUsuLA lll - Da vigência do contÍato:
ó pr"rã ou locaçáo seá de 12 (doze) meses, a viger do dia da assinatura do contrato até o dia 3111212023.

CúUSULA lv- Do valoÍ e condiçóes de Pagamento:

1" - O valor mensal da locaçáo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), perfazendo o valor global de RS

6.000,00 (seis mil reais).

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

tocaçao, ãtraves de deposito bancário na conta da locadora ou através de assinatuÍa em Íecibo de

pagamento.

3. - O atraso iniustificado do pagamento do aluguel, com atÍaso superior a 30 (trinta) dias sujeitará a

Locatária a multa de 2% (doià pior cento) sobre o valor da mensalidade, além da cobrança de iuros
moratôrios, previsto em lêi especifica.

4. - Deverão ser pagos juntamente com o aluguel mensal, as despesas de taxas de Luz e água, bem como

de oútras próprias dã im'óvel, exceto IPTU, qué deverá ser pago anualmente pelo proprietário do imóvel

5" - O aluguel avençado na clausula teÍceira será reajustado, anualmente, ou em periodicidade mÍnima

permitida 
"im 

tei, petá aplicaÉo da variação do IGPM-FGV ou outro Índice que venha este substituir. Findo

ã ói"r" contraiual, deverá o imóvêl ser êntregue totalmente desocupado e livre de ônus,

independentemente de aviso judicial ou extra judicial.

6. - É expressamente vedado a Locatária ceder, emprestar ou subloca[ no todo ou em parte, o imóvel

locado sem consentimento prévio e por escrito da Locadora. 
I
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7'- A Locatária não terá direito a qualqueÍ indenizaÉo ou retenção por benfeitorias que realizar no imÓvel

as quais se integrarâo de pleno direito e ficarão pertencendo a Locadora, seja qual for o seu valor.

8' - A Locatária obriga-se a usar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para funcionamento da

Secretaria de Comunicação, desta cidade, ficando vedado para outro uso.

9" - A Locatária deverá devolver o imóvel que lhe é locado em perfeito estado de conservaÉo 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 da Locadora. O não atendimento a essa obrigaçáo implicará
na recusa do recebimento do imóvel, gerando alugueis e despesas previstas na clausula lV até sua total
satisfação.

'10'- No ceso de desapropriaÉo poÍ necessidade pública, incêndio sêm que para tal tenha concorrido a

Locatária ou qualquer outro motivo que o tome o imóvel imprestável à sua finalidade, o presente contrato
ficará rescindido de pleno direito, sem indenizaÉo de parte para a parte.

1 1' - A inftaÉo de qualquer das clausulas deste sujeitará o infretor à multa de um aluguel vigente, cobrávêl por

via de execuÉo judicial.

cúusuLA v - Do crédito Orçamentário:
As despesas decorrentes da execuçáo deste contrato correráo por conta da seguinte dotaçâo:

Unidade Orçamentária: 02.02.01 - Secretaria Municipal de Administraçáo Geral.
Açáo: 2008 - Desenvolvimento e ManutenÉo das AçÕes da Secretaria Municipal de Administração Geral
Classificaçáo Econômica: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍsica.
Fonte: 1500

CúUSULA vI - DA RESCISÂO:
O presente contrato será rescindido na ocorrência das hipóteses previstas em especial nos Artigos 77 e 78,

bem como a qualquer dispositivo da Lei n" 8.666/93 e suas posteriorês altereÉes e, ainda nos seguintes
casos:

§ l'- lnadimplência de qualquer cláusula ou condiçáo deste contrato, por infraÉo de uma das partes,
quando notificado por escrito pela partê náo infratora e não atendida no prazo de 30 (trinte) dias;

§ 2' - Transferência das obrigaçÕes aqui contratadas, parciais ou totalmente, e lercêiros, sem a êxpressa
autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;

s 3', Por qualquer uma das partes, através de âviso prévio por escrito com antecedência 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 XVi

s 5' - Os câsos fortuitos ou de força maior, serão excludentes das responsabilidade§ da CONTRATADA e

da CONTRATANTE, na forma do C.C.B.

cúUSULA VII - DA LEGISLAçÃO:
O presente contÍato de locaÉo será regido pela Lei 8.666/93, em consonância com o novo CÓdigo Civil

Brásileiro, instrumentos estes que as partes se sujeitam para resoluÉo dos casos em que este instrumento

for omisso, aplicando es penalidades previstas nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as partes

decleram ter pleno conhecimento do teor.

GLAUSULA Vllr - DA FISCAL|ZAÇÃO DO GONTRATO:
Este contrato será fiscâlizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.'035.303.545-97,
poÍtador da Metricula de n.'571, para exercer as atribuiçõês de Gestor de Contratos Administrativos do
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Poder Executivo Municipal, confurme 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 rx - Do FoRo:
Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir eventuais dúvidas decorrentês da execução deste contrato.

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro de 2023.

André Luiz aÍdoso oh Eskl
c : 839.5

As partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer tÍtulo, cumprir o presente
contrato. E, por estarem.iustos e contratados, assinam o presente instÍumento êm 03 (três) vias de igual
teor, o representante da LOGATÁRn e o !l@EE juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo
presentes, para que se produzam os efeitos legais.

PreÍêito,Municipal
LOCATARIO LOCADOR

MV-l{I56r-õ+
"v7

-qe
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TESTEMUNHAS:
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