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

Contrato n° S0025-2020
DISPENSA/INEXIGIBIIDADE S0025D-2020

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

0 Município de Seabra, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, 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) Secretária de Saúde, o(a) Sr.(a) KATIA MILENE LOPES ARAÚJO, brasileiro(a),
casada, inscrito(a) no CPF sob o n° 942.466.455-91 e cédula de identidade n° 581666887, residente e domiciliado na Rua Jacob Guanaes, 131,
Centro, Seabra, BA, 46900-000 doravante denominado LOCATARIO, e a empresa FERNANDES IMOBILIÁRIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob n°
13.805.647/0001-32 , IE , localizado(a) no(a) Av. dom João vi, 2082, Empresarial Brotas Master, Sala 218, Brotas, Salvador-BA, 40285-001,
representado(a) pelo(a) Sr.(a.) CLAUDIA MARIA LAGO FERNANDES, CPF: 48436577515, RG: 0250036746, residente e domiciliado(a) Rua Dr.
Manoel Vitorino, n° 03, Centro, Aratuípe-BA., 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:

Mfiispensa de Licitação, para locação de imóveis destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração
% Trt. 24 da Lei 8.666/93.

nos termos do inciso X do

I- CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO.

O presente contrato tem como objetivo a locação de Imóvel,composto por 09 cômodos, sendo 3 quartos com sanitários, gabinete, sala de star,
sala de jantar, play groud, cozinha, lavado, dependência e garagem para dois carros, situada a Rua Ariston Bertino de Carvalho, 10 - Brotas -
Salvador- Bahia, para funcionamento de abrigo de pacientes quando em tratamento médico na capital do estado - Casa de Saúde.

II- CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2 - Saude 15%

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

a III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

A contratante pagará ao contratado o valor de R$ 141.600,00 (Cento e quarenta e um mil e seiscentos reais).
Sendo pago 12 parcelas no valor bruto mensal de R$ 11.800,00. Creditando-se na.

IV- CLÁUSULA QUARTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO.

O prazo de locação do imóvel é de 7 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 devolver o imóvel, notificando antes o
Locador, no prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias.

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. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma na presença,que subscrevem depois de lido e achado conforme.

KATIA MICENÉ LOPES ARAÚJO
Contratante

bra-BA, 7 de Janeiro de 2020
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FERNANDES IMOBILIÁRIA LTOA

Contratado

;
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Testemunha Testemunha/

PUBLICAÇÃOPARECER JURÍDICO
Nos termos do art. 26 e paráj

da Lei Federal n° 8.666/93 /ãTPr-efejtura
Municipal de Seabra-BA publica p presente
instrumento em local apropriaqo piara que seja
dado o fiel cumprimente^ra produção dos
seus efeitos de direito. I '~~r

único art. 61

Em análise ao presente contrato
constatei que o mesmo se encontra em
plena conformidade com os ditames
estabelecidos pela lei 8666/93

Matheus Cotrim
Advogado

OAB/BA 38.042
Em: 0\!O i /2020
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Assessor Jurídico João Iverson Musskopfl de Carvalho

Secretário Municipal peyVdministraçãoOAB


