
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça hoifácio de Matos, n° 99 - CEP 46900-000 - Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37 www.seabra.ba.Qov.br

2° TERMO ADITIVO

REF: CONTRATO LOCAÇÃO N° PMS 026/2021
DISPENSA N° 014/2021

Objeto: Solicito a prcjrrogação do prazo do contrato com a referida pessoa física, para dar
continuidade à locaçã(j> de imóvel contendo 02 salas, 02 cozinhas, 03 quartos, 01 suíte, 02
banheiros sociais, medindo lOm por 17m, totalizando 170 metros quadrados, situado na Rua
Pedro Madalena, 59 - Centro de Seabra, para funcionamento dos Conselhos do Município de
Seabra, de interesse dal Secretai de Administração deste Município.

rs

ALAÍDE DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ N° 072.543.168-71

n

22 DE DEZEMBRO 2022



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 1 8 - CEP 46900-000-
Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.Ji. 13.922.604/0001-37 www.seabra.ba.io.org.br

SOLICITAÇÃO

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARA: Setor Jurídico
C/Cópia para o Setor
ASSUNTO: ADITIVO

íitações e Contrato
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 026/2021

Prezados

Considerando o prazo final do contrato para locação de imóvel n° 026/2021 firmado entre o
município de Seabra-Ba e o Sr°(a) ALAIDE DE SOUZA SILVA que se dará em 31/12/2022,
bem como, no intuito de buscar economicidade e obedecendo aos preceitos legais dos
princípios básicos da Administração Pública.

Considerando a viabilidade da continuidade da locação por ser o imóvel de localização
específica para a prestação dos serviços aos munícipes.

Solicito a prorrogação do prazo do contrato com a referida pessoa física, para dar
continuidade à locaçãoi de imóvel contendo 02 salas, 02 cozinhas, 03 quartos, 01 suíte, 02
banheiros sociais, medilndo 10m por 17m
Pedro Madalena, 59 - Çentro de Seabra, para funcionamento dos Conselhos do Município
de Seabra, de interessa da Secretaria de administração deste Município.

totalizando 170 metros quadrados, situado na Rua

Na oportunidade, integram a esta requisição: Cl n° 049/2022 - SEAG e certidões da
contratada.

Seabra -BA., 22 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

x Â

PATRÍCIA ROSA SANTANA
FINANÇASSE



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Secretaria Municipal de Administração Geral
Rua Horácio de Matos , n° 99, Centro, Seabra-BA, CEP 46.900.000
(75) 3331-1422.E-mail :sefin@seabra.ba.gov.br

Ofício n° 49/2022- SEAG

Seabra, 22 de dezembro de 2022

Setor de Licitação

Assunto: Requerimen]to de Direitos e Vaniagens.

Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos anexa a relação dos contratos de

imóveis que serão renovados para 2023.

Atenciosamentd,

Fabio Miranda de Oliveira

Prefeito Municipal

rs

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horácio de Matos, n. 99, centro
(75) 3331-3079.E-mai! :sead@seabra.ba.gov.br

O presente contrato tem como objetivo a
locação de Imóvel situado na Rua Horácio
de Matos, 99, Térreo e 3o Andar - Centro -
Seabra - Bahia, para Secretaria de
Administração e suas funcionalidades.

Fagner Orleans
Carvalho Rodrigues1 3.000,00

O presente contrato tem como objetivo, a
locação de imóvel situado na Rua Durval
José Teixeira, 491 - Bairro da Boa Vista
Seabra-Ba, para uso dos servidores da
Secretaria de Segurança Pública que
prestam serviços na delegacia de polícia
civil deste município.

Marlene de Sou2ja
Lopes2 1.050,00

O Presente contrato tem como objetivo a
locação de imóvel, medindo 04 metros de
frente por 12 metros com área total de 48
metros quadrados, sendo um salão
comum banheiro, situado na Rua Ana
Nery, 683 - Centro - Seabra - Bahia, para
fins de acomodação do arquivo público de
interesse da Secretaria de Administração.

Gilson Evangelista de
Souza (remanejc r
Educação)

1.400,003

O presente contrato tem por objeto a
locação do imóvel situado a Rua Jorge
Alves de Oliveira, 173, contendo 16
cômodos, sendo composta de 02 salas, 01
cozinha e lavanderia.. 09 quartos e 03
banheiros; Medindo aproxímadamente
234m2 para uso residencial para
servidores da segurança pública pela
Secretaria de Administração deste
município.

rs
880,00 j4 Genaldc Antoniò Miro°
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horácio de Matos, n. 99, centro
(75) 3331-3079.E-mail :sead@seabra.ba.gov.br

O presente contrato tem como objetivo a
locação de um imóvel situado na Rua
Horácio de Matos, 866 A, medindo 7 m x
11 m no total 77 m quadrados, para
funcionamento do Arquivo Público
Municipal da Prefeitura, de interesse da
Secretaria de Administração.

Janderlan de Souza
Fonseca 1.200,00o

O presente contrato tem como objetivo a
locação de imóvel Rural, Currai, medindo
24 x 12 metros, contendo 3 abrigos e mais
uma área para pastagem, que serão
utilizado para guardar os animais
apreendidos na rua, de interesse da
Secretaria de Administração deste
município.

Vinícius Leonardo
Freire Teixeira6 1.750,00

fS

O presente contrato tem como objetivo, a
locação de imóvel situado na Rua Direita
de Oliveira Silva, n° 390, União, Composto
por 10 cômodos, sendo: um banheiro
social, cinco quartos, uma salas, um
garagem, um quintal e um Cozinha, para
uso dos Anjos da Chapada de interesse
da secretaria de administração deste
Município.

Gilmar de Oliveira
Souza 800,007

O presente contrato tem como objetivo a
locação de Imóvel situado na Rua Horácio
de Matos, 99, 2° Andar - Centro - Seabra -
Bahia, para Secretarias de Finanças e
suas funcionalidades.

Fredson Frailan
Carvalho Rodrigues

3.000,008

O
O presente contrato tem como objetivo a
locação de Imóvel composto por garagem,
área coberta, banheiro, quarto, uma
bomba, um compressor, um aspirador com
mangueira de 30mts, dois diques,

| localizado na Rua Ana Nery - Centro -
j Seabra - Bahia, para funcionamento de
posto de lavagem para veículos da
secretaria ae transporte deste município.

Douglas Silas Santos
Farias

3.800,009
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horácio de Matos, n. 99, centro
(75) 3331-3079.E-maii :sead@seabra.ba.gov.br

O presente contrato tem como objetivo a
locação de Imóvel, sendo 03 galpões, com
02 banheiros e 02 salas, situado na Rua
26 de julho n° 48 - Bairro União - Seabra -
Bahia, para funcionamento Secretaria
Municipal de Transporte e garagem da
frota do município.

10 Jaine Oliveira da Silva 2.500,00

O presente contrato tem como objetivo a
locação do imóvel, composto por 1
garagem, 1 deposito, 2 sanitário, 6 salas e
1 salão, situado na Rua Boninal, 217 -
Vasco Filho - Seabra - Bahia, para
funcionamento das Secretarias de
Agricultura, Meio Ambiente e Obras.

Manoel Afonso Filho11 2.000,00

O presente contrato temi por objetivo a
locação de imóvel, para o funcionamento
da secretaria de Agricultura e Irrigação,
localizado na Rua Souto Soares, 122,
Centro, por se tratar de um imóvel cuja a
localização e dimensão atende as
necessidades desta secretaria.

1.145,4512 Marcos Sena Sopza

O presente contrato tem por objetivo a
locação de um imóvel situado na Rua
Travessa Félix Laureano Pires, N° 75 A,
Vasco Filho, Seabra-BA, que será utilizado
para o funcionamento do Departamento
Municipal de Trânsito de Seabra-BA, de
interesse da Secretaria Municipal de
Transoorte.

Andréia de SOUZB e
Silva

1.800,0013

!

n j

;

O presente contrato tem por objetivo a
locação de um imóvel situado no Lot
Lagoa Azul, N° 10, Vasco Filho, para uso

| dos servidores da Secretaria de
j Segur
! na delegacia de polícia civii deste
município, de interesse da Secretaria
Municipal de Administração.

Elvânio Ribeiro de
Abreu

800,0014 ança Pública que prestam serviçosi



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horácio de Matosl a. 99; centre
(75) 3331-3079.E-mail, :sead@seabra.ba.gov.br

O presente contrato tem como objeto a
locação de imóvel, contendo 02 salas, 02
cozinhas, 03 quartos, 01 suíte, 02
banheiros sociais, medindo 10m por 17m,
totalizando 170 metros quadrados, situado
na Rua Pedro Madalena, 59 - Centro de
Seabra, para funcionamento dos
Conselhos do Município de Seabra, de
interesse da Secretai de Administração
deste Município.

15 Alaíde de Souza Silva, 1.450,00

:

O presente contrato tem como objetivo a
locação de um imóvel localizado na Praça
da Embasa. Rua: Maneol Teixeira Leite, n°
306, Centro, Seabra-Ba, para subsidiaras
ações e medidas de controle e prevenção
do novo Coronavírus, relocando os
trabalhadores feirantes para esse novo
ponto.

Gerson Martins dos
Anios 800,0016fS

O presente contrato tem como objetivo, a
locação de imóvel situado na Rua Manoei

j Bento Teixeira Filho, n° 1G5, Composto
por tantos cômodos: uma suíte, uma
varanda, um banheiro social, dois quartos,
duas salas, uma Cozinha e uma área de
serviços, para uso dos servidores da
Secretaria de Segurança Pública que
prestam serviços na delegacia de polícia
civil deste município.

Marineide Maria de
Oliveira

750,0017

rs



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
SEABRA - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Certidão N°: 00000004

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
ALAIDE DE SOUZA SILVAContribuinte:
RUA PEDRO MADALENA. 59 TAMBORILEndereço:

Complemento: CASA

Cldade/UF: SEABRA - BA

07254316871 !CPF/CNPJ:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

^Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e
inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exc usivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda
Municipal.

EMITIDA EM: 25/10/2022 18:16:34 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 23/01/2023

CHAVE DE VALIDAÇÃO: 5NkLStBT

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: httD://www.keepinformatica.com.br/portal/web/seabra.autentica-cnd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 21/12/2022 11:09

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20227151084

NOME

ALAIDE DE SOljzA SILVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF

072.543.168-71r\
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima

identificada relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quais|quer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/12/2022, conform^ Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

f )

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresenjtação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt



MINISTÉR O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATiyA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALAIDE DE SOUÍA SILVA
CPF: 072.543.168-71

Ressalvado o direito <jle a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional {PGFN).
Esta certidão se refere àj situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a ’d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1Í 91.fS
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.b‘> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:36:05 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2023.
Código de controle da certidão: 6DD6.3AA7.0F3D.6B64
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ir>
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

i
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALAIDE DE SCfUZA SILVA
CPF: 072.543.168-11
Certidão n°: 4613^095/2022Expedição: 21/12/^022, às 11:29:03
Validade: 19/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que DE SOUZA SILVA,
072.543.168-71,
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts.
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT,
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trab(alho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação destsj certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

inscrito(a) no CPF sob o n°
NÃÒ CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de

642-A e 883-A da Consolidação
12.440/2011 e

de 21 de janeiro de 2022.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perapte a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais, trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão !de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

O

I

D(ívidas e suger-1:ões: cncití*tst.ju£,br



Rssad ESPADO DA BAHIA
\ PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

Rua Horácio de Matos, 99 -Centro- Seabra/BA - CEP 46900-000r Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N^P.J. 13.922.604/0001-37

&

www.seabra.licitacao@hotmail.com

AUTUAÇÃO

Certifico que o expediente Gabinete do Prefeito, recebido neste Setor na data de 22/12/2022,
solicitação do 2° termo aditivo para o contrato N° 026/2021 com a Sr3 ALAÍDE DE

SOUZA SILVA, inscrito no CPF/CNPJ sob n° 072.543.168-71, RG 1572022833 residente e
domiciliada no(a) Rua Pedro Madalena, 190, Tamboril, Seabra-BA, que tem por objeto a
alteração da cláusula oitava, do contrato n° 0026/2021, para prorrogação de prazo, cujo objeto é
a locação de um imóvel contendo 02 salas, 02 cozinhas, 03 quartos, 01 suíte, 02 banheiros
sociais, medindo lOm por 17m, totalizando 170 metros quadrados, situado na Rua Pedro
Madalena, 59 - Centro de Seabra, para funcionamento dos Conselhos do Município de Seabra,
de interesse da Secretai de Administração deste Município, conforme constante no Contrato de
n° 026/2021, oriundo da Dispensa de n° 014/2021, foi autuado conforme segue:

referente a

rs

1- Solicitação Sejcretaria de Finanças
2- Ofício SEAG I
3- Regularidade jiscal

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 023/2021

Objeto: Constitui objeto do presente a autorização para celebração do 2° Termo Aditivo para
prorrogar o prazo o Contrato N° 026/2021 a contar da data inicial de suas assinaturas, conforme
preceitua o artigo 57, II da lei 8666/93.
Solicitante: GABINETE DO PREFEITOrs

Data de Abertura: 22 de dezembro de 2022.

22 de deze^nbro de 2022.Seabra-BA,

Enilson (Láz:
PresidenWda Cfomissão Permanente de Licitação

íeira



D|0 DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
ESTA

Rua Ilorá c io de Matos, n* 99, Centro - CEP 46.900-000
Fone : ( 75) 3331-1421/1422 CNPJ. 13.922.604/0001-37

PARECER JURÍDICO

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social .

ASSUNTO: Aná lise da possibilidade de aditivo contratual de locação de imóveis.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇAO
CONTRATO. ADITIVO DO CONTRATO QUE TEM
COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O
FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS NO
MUNICÍPIO DE SEABRA-BA. ADITIVO
CONTRATUAL PARA PRORROGAÇÃO DA
VIGÊNCIA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ART.

57, § 2 o- , DA LEI N9 8.666, DE 1993, C/C LEI N5

8.245, DE 1991.

E

CS

Por despacho da Comissão Permanente de Licitação, dando
prosseguimento ao itrâmite processual, foi encaminhado a este órgão de
assessoramento jurídico o presente processo para aná lise da possibilidade de
aditivo do contrato n® 0026/2021, que tem como objeto a locação de imóvel para
o funcionamento dos Conselhos, no Município de Seabra-Ba .

Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico
é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação
em si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para
o princ ípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações
realizadas pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de
contratação direta, exçeção à regra da licitação.

É o relatório. Paisso a opinar.

Ressalta-se queó presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o
fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em
análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto,

o



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horácio de Matos, np 99, Centro - CKP 46.900-000
Fone : [75] 3331-1421/1422 CNPJ. 13.922.604/0001-37

vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo
acolhimento das presentes razões ou não.

Ocorre que foi noticiada a necessidade da Contratada na prorrogação do
prazo de vigência qo referido contrato por mais 01 (um) ano, para atender as
necessidades do intêresse público municipal relevado neste Í nterim, possuindo as

i
atividades exercida^ no referido imóvel, função essencial na consecução de
políticas públicas destinadas aos seus usuários, necessitando a manutenção do
fornecimento do objeto.

ij

Embora tenhja se estimado inicialmente um prazo para atender esta
necessidade até a vigência prevista contratualmente, efetivamente a necessidade
persiste e não houve alternativa para prover a mesma que não a pelo presente
objeto contratado, necessitando prorrogar a vigência do mesmo pelo período de
modo a garantir este fornecimento.

A Lei n? 8.66)6/93 admite a prorrogação dos contratos administrativos,
excepcionalmente, nás hipóteses elencadas no art. 57, in verbis :

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, exceto quanto aos
relativos:

rv

i

(...)
n § 29. Toda prorrogação de prazo deverá ser

justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o
contrato. (...)

Em se tratando do objeto "LOCAÇAO", oportuno transcrever -se o
entendimento sedimqntado pela Orientação Normativa n9 6, de 1- de abril de
2009, da Advocacia-Geral da União: A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS, NO QUAL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É LOCATÁRIA, REGE-SE PELO ART.

51 DA LEI N9 8.245, [j)E 1991, NÃO ESTANDO SUJEITA AO LIMITE MÁXIMO DE
SESSENTA MESES, ESTIPULADO PELO INC. II DO ART . 57, DA LEI N9 8.666, DE 1993.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNIC1PAI . DE SEABRA
Rua Horário dc Matos, rU 99, Centro - Cl- P 46,900-000
Fone : (75} 3331-1421/1422 CNPJ. 13.922.604/0001-37

Desse modo} e em harmonia ao entendimento do Acórdão n9 170/2005 do
TCU, no particular cjos contratos de locação firmados pela Administração Pública,
temos que à mesmi estende-se o disposto na Lei do Inquilinato, Lei n9 8.245/91,
sobretudo, o disposto no seu artigo 51 que trata sobre a vigência contratual.

Ou seja, anall|sando-se o tempo de vigência que se deseja prorrogar e o
permissivo legal, v^rifica-se que o pedido encontra respaldo normativo para
subsidiá-lo, devendp-se atentar para a apresentação de justificativa e de
autorização da autoridade competente para tanto, motivo pelo qual a
Administração pode seguir seus preceitos e aditivar contratos firmados na forma
da lei.o

Conclusão

Ante o expostcj), conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos
de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração
e os aspectos técnicqs, económicos e financeiros, que escapam à aná lise dessa
assessoria jurídica, pjodendo ser realizado o Termo Aditivo ao Contrato n9

0026/2021 para prorrjogar a vigência do mesmo por mais 01 ano, a ser utilizado
pela Secretaria Muniqipal de Administração, nos termos Art. 57, § 2-, da Lei n9

8.666/1993 c/c Lei 8.245/91.

S.M.J.

O
Seabra-Ba, 22 de dezembro de 2022.

PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL
I



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 - Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075)
3331-1421
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37 site: www.seabra.ba.io.gov.br

2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 0026/2021

O Município de Seabra, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede à
Praça Benjamin Constant, 18, inscrito no CNPJ sob o n° 13.922.604/0001-37, neste ato
representado peio(a) seu(ua) Prefeito, o(a) Sr.(a) FABIO MIRANDA DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n° 944.951.735-53 e cédula de identidade n°
09005109-27, residente e domiciliado na Rua Adelina Domingas de Jesus, N° 445, Lago
Sul, Seabra, BA, 46900-000 doravante denominado LOCATÁRIO, e do outro lado
ALAÍDE DE SOUZA SILVA, inscrito no CPF/CNPJ sob n° 072.543.168-71, RG
1572022833 residente e domiciliada no(a) Rua Pedro Madalena, 190, Tamboril, Seabra-
BA, aqui, denominado LOCADOR, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO,
sujeitando-se os contratantes às Leis 8.666/1993 e 8.245/1991, e as cláusulas abaixo
descritas:

rs

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O objetivo do presente TERMO ADITIVO é alteração da cláusula oitava, do contrato
n° 0026/2021, para prorrogação de prazo, cujo objeto é a locação de um imóvel contendo
02 salas, 02 cozinhas, 03 quartos, 01 suíte, 02 banheiros sociais, medindo 10m por 17m,
totalizando 170 rretros quadrados, situado na Rua Pedro Madalena, 59 - Centro de
Seabra, para funcionamento dos Conselhos do Município de Seabra, de interesse da
Secretai de Admin stração deste Município.

2 - Fundamenta-se o presente Termo Aditivo, na cláusula quinta do contrato,
firmado entre as partes, na Lei 8.666/93, Lei do Inquilinato (Lei n° 8.245/91); em
ofício da Secretaria Municipal de Administração Geral, no Parecer da Assessoria
Jurídica do Município e na autorização do Gabinete do Prefeito que, encontram-se
anexos e são partes integrantes deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

2.1.Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a
cláusula OITAVA, passando, a partir desta data, a prevalecer o seguinte:

2.2.A cláusula OITAVA terá a seguinte redação:
I

“1.1.A presente contratação será firmada por meio de contrato, com cláusula de vigência
de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com termo inicial em
01/01/2023 e tempo final em 31/12/2023, nos termos da Cláusula Quinta do presente
Contrato, poden
sucessivos”.

CLÁUSULA TERbEIRA- DO VALOR

por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos

3.1 O valor mensal da contratação é de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais)
perfazendo o valor total anual de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).

1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 - Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075)
3331-1421
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37 site: www.seabra.ba. io.gov.br

CLÁUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas 4s demais Cláusulas do Contrato original firmado em 18 de março de
2022 .

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICIDADE E DO FORO

5.1. Compete ao Ipcatário/contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste
Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de Lei.

questões oriundas do presente contrato será competente o foro da
ra - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que

5.2.Para todas as
Comarca de Seab
seja.

rs

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em duas vias
de igual teor, para que se produzam os efeitos de Lei.

Seabra- Bahia, 23 jde Dezembro de 2022.

Fábio Miranda de Oliveira
P/efeito Municipal
/ Locatário

n
/

Qj c\i,
^esponsávejjlegal âa CONTRATADA "

Locador

2
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2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 0026/2021

O Município de Seabra, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede à
Praça Benjamin Constant, 18, inscrito no CNPJ sob o n° 13.922.604/0001-37, neste ato
representado pelo(a) seu(ua) Prefeito, o(a) Sr.(a) FABIO MIRANDA DE OLIVEIRA,
brasileiro, caspdo, inscrito no CPF sob o n° 944.951.735-53 e cédula de identidade n°
09005109-27, residente e domiciliado na Rua Adelina Domingas de Jesus, N° 445, Lago
Sul, Seabra, BA, 46900-000 doravante denominado LOCATÁRIO, e do outro lado
ALAÍDE DE SOUZA SILVA, inscrito no CPF/CNPJ sob n° 072.543.168-71, RG
1572022833 residente e domiciliada no(a) Rua Pedro Madalena, 190, Tamboril, Seabra-
BA, aqui, denominado LOCADOR, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO,
sujeitando-se os contratantes às Leis 8.666/1993 e 8.245/1991, e as cláusulas abaixo
descritas:

CLÁUSULA FIRIMEIRA - DO OBJETO

rs

1 - 0 objetivo do presente TERMO ADITIVO é alteração da cláusula oitava, do contrato
n° 0026/2021, para prorrogação de prazo, cujo objeto é a locação de um imóvel contendo
02 salas, 02 cozinhas, 03 quartos, 01 suíte, 02 banheiros sociais, medindo 10m por 17m,
totalizando 170 metros quadrados, situado na Rua Pedro Madalena, 59 - Centro de
Seabra, para funcionamento dos Conselhos do Município de Seabra, de interesse da
Secretai de Administração deste Município.
2 - Fundamenta-se o presente Termo Aditivo, na cláusula quinta do contrato,
firmado entrè as partes, na Lei 8.666/93, Lei do Inquilinato (Lei n° 8.245/91); em
ofício da Secretaria Municipal de Administração Geral, no Parecer da Assessoria
Jurídica do njlunicípio e na autorização do Gabinete do Prefeito que, encontram-se
anexos e sãcj partes integrantes deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA ^EGUNDA- DA ALTERAÇÃO

2.1.Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a
cláusula OIT/jVA, passando, a partir desta data, a prevalecer o seguinte:

2.2.A cláusula OITAVA terá a seguinte redação:

“1.1.A presente contratação será firmada por meio de contrato, com cláusula de vigência
de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com termo inicial em
01/01/2023 e termo final em 31/12/2023, nos termos da Cláusula Quinta do presente
Contrato, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos
sucessivos".

O

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR

3.1 O valor mensal da contratação é de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais),
perfazendo o valor total anual de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).

I
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CLÁUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 06 de janeiro de
2021.

CLÁUSULA (ÍUINTA- DA PUBLICIDADE E DO FORO

5.1. Compete ao locatário/contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste
Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de Lei.n 5.2.Para todals as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da
Comarca de èeabra - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E por estarenp justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em duas vias
de igual teor, bara que se produzam os efeitos de Lei.
Seabra- Bahia, 23 de Dezembro de 2022.

Fábio Miranda de Oliveira
Prefeito Municipal

Contratante
Locatário

o Responsável legal da CONTRATADA
Locador

í

2
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