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ESTADO DA BAHIA
Secretaria Municipal de Ação Social
CNPJ. 15.579.610/0001-69 - Praça Benjamin Constant, 18 - Seabra-BA, 46900-000

Contrato n° A0153-2019
DISPENSA/INEXIGIBIIDADE A0153D-2019

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° 15.579.610/0001-69, neste ato representado pelo(a) seu(ua) Secretário de Assistência Social, o{a)
Sr.(a) EDUARDO VILA VERDE DA PAIXÃO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n° 797.386.995-68 e cédula de
identidade n° 0667010904, residente e domiciliado na Rua Jacb Guanaes, 1060, Centro, Seabra, BA, 46900-000 doravante
denominado CONTRATANTE, e o Sr.(a) JOSÉ TEIXEIRA DOS ANJOS, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob n° 351 264.505-49 ,
RG 3911555, residente e domiciliado(a) no(a) Rua José Lourenço Pinto, 0119, Nsa das Graças, Seabra-BA, aqui
denominado CONTRATADO, 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:
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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 um Aluguel Social, sendo o imóvel situado na Av. Paulo VI, 522, Centro, Seabra-BA,
em benefício da Sr3 Luziane Silva Santos e seu Filho Arthur Silva Santos de 02 anos, conforme relatório da Assistente
Social.
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II- CLÁUSULA SEGUNDA- VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

Unidade orçamentária 1: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
„. „ 4. . . . . 2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EADMINISTRATIVOSDASEC. DEProjeto atividade 1; AÇA0 S0CIAL
Classificaçao economica 3390 36 00 00.0utros serviços de Terceiros-Pessoa Física

Fonte de Recurso 1: 0 - Recursos Livres

III - CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

A contratante pagará ao contratado o valor de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) .

Sendo pago o valor mensal de R$ 250,00 pela Sec. de Ação Social. Creditando-se na: Conta 30.333-X, Agência 0985-7
do Banco: BANCO DO BRASIL.

IV- CLÁUSULA QUARTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO.

O prazo de locação é de 2 de Maio até 31 de Julho de 2019.

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 ínadimplência 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- CLAUSULA 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.

Seabra-BA, 2 de Maio de 2019
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PARECER JURÍDICO

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
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JOSÉ TEIXEIRA DOS ANJOS

Contratado

Testemunha

Assessor Jurídico
OAB

PUBLICAÇÃO

Nos termos do art. 26 e parágrafo único
art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93 a
Prefeitura Municipal de Seabra-BA
publica o presente instrurrvérlto em local
apropriado para que seiã\
cumprimento para propu
efeitos de direito.

Em: / /2019
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c adp o fiel
;ão /dos seus

João Iversoi/Musssdnf de Carvalho
Secretário Municipal qe\44ministração




