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ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saude de Seabrast 5̂
CNPJ. 11.235.051/0001-19 - Praça Benjamin Constant, 18 - Seabra-BA, 46900-000

Contrato n° S0005-2020
DISPENSA/INEXIGIBIIDADE S0005D-2020

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

0 Município de Seabra, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito publico, com sede à Praça Benjamin Constant, 18, inscrito no CNPJ
sob o n° 11.235.051/0001-19, neste ato representado pelo(a) seu(ua) Secretário de Saúde, o(a) Sr.(a) LEANDRO ATHAYDE DE SOUZA,
brasileiro(a), casado, inscrito(a) no CPF sob o n° 016.267.325-66 e cédula de identidade n° 09952652-24, residente e domiciliado na Rua
Ana Nery, N° 726, Centro, Seabra, BA, 46900-000 doravante denominado LOCATARIO, e o Sr.(a) DALVA FARIAS OLIVEIRA, inscrito(a) no
CPF sob n° 162.501.335-34 , RG 0126278601, residente e domiciliada no(a) Rua Manoel Teixeira Leite, 397, ARTUR ALVES, Seabra-BA,
46900-000, aqui denominado LOCADOR, com base nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei
8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante cláusulas e condições seguintes:

Fundamentação Legal:

'Dispensa de Licitação, para locação de imóveis destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, nos termos do inciso
X do art. 24 da Lei 8.666/93.

I - CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO.

O presente contrato tem como objetivo a locação de um imóvel na Rua Professor Angelo Costa, 129 - Centro, onde funcionará, no térreo
depósito, no 1o Andar, salas para Vigilância Epidemiológica e 2o Andar salas para Vigilância Sanitária, ambos para atender a necessidade
da Secretaria de Saúde deste município.

II - CLÁUSULA SEGUNDA- VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas para pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos da Unidade Orçamentária:

06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2 - Saude 15%

Unidade orçamentária 1:
Projeto atividade 1:
Classificação económica 1:
Fonte de Recurso 1:

III- CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

A contratante pagará ao contratado o valor de R$ 25.560,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos e sessenta reais).
Sendo pago 12 parcelas no valor bruto mensal R$ 2.130,00. Creditando-se na Conta 1002907-4, Agência 35424 do Banco:

BRADESCO.

IV- CLÁUSULA QUARTA- PRAZO PARA EXECUÇÃO.

O prazo de locação do imóvel é de 3 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2020.
§ 1o - O prazo estabelecido nesta cláusula somente poderá ser prorrogado mediante solicitação por escrito do Contratado, devidamente

aceito pelo Contratante.

V- CLÁUSULA QUINTA- DA RESCISÃO.

A rescisão do presente contrato será efetuada na forma prevista no capítulo III - Seção V, da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de21 de junho
de 1993, ocorrendo quaisquer das hipóteses constantes dos Artigos 77, 78 e seus incisos, e 79, inciso II, notadamente nos casos de
infração ou inadimplência de quaisquer das cláusulas ou condições aqui pactuadas.
Parágrafo Primeiro:
Também, a qualquer tempo, antes do término da locação, poderá o locatário rescindir o presente contrato e deyolver o imóvel, notificando
antes o Locador, no prazo nunca inferior a 30 (trinta) dia -̂'^ ^
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VI- CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES.

DO LOCATÁRIO - O Locatário fica obrigado:

a) Efetuar o pagamento do aluguel e taxas de consumo de luz e aguá, além dos tributos municipais incidentes no imóvel objeto do
contrato.

b) Não transferir, emprestar ou ceder o imóvel locado, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita do locador;
c) Manter o imóvel em perfeitas condições de uso, inclusive manutenção e/ou reforma.

DO LOCADOR - O Locador fica obrigado:

a) Assegurar ao Locatário o uso do imóvel objeto do contrato em todos os seus termos;
b) Assegurar à Prefeitura Municipal todas as facilidades para o fiel cumprimento de suas atribuições;

VII - CLÁUSULA SÉTIMA- FORO.

As partes elegem o Foro da cidade de Seabra - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato e das testemunhas.
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente

r»
Seabra-BA, 3 de Janeiro de 2020
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DAD7A BARIAS OLIVEIRA
Contratado
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