
ESTADO DA BAHld! 

Prefeitura Sâo Félc do Coribe 

CONTRATO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÕVEL 

LOGADOR(A): Anna 6ristina Lima de Souza Libório, brasileira, maior, portadora do Rg.n014279931-
00 SSP/BA e CPF N?063.014.23-18, residente e domiciliada a Rua Dep.Adão Souza, s/n - Centro; 
Santa Maria da Vitórib - RA. 

LOCATÁRIO (A): Rfndo Municifal de Ôaúde Cio ao Felix do Coribe, situado à Av.Luis Eduardo 
Magalhães, sln, bairro Centro - $0 Félix do Coribe - BA, inscrito no CNPJ n°11.418.700/0001 - 
17, neste ato repr$entado pelo o Secretário Municipal de Saóde, o r.Marcoc ÂtaÇde de 
Oliveira, brasileiro, casado, pprtador dó CPF n0470.972.135-15, e Rg.n08717966 SSP/MG, 
residente nesta, nomeada pel o Decreto Executivo Municipal n°0931/2016, datado de 05 de 
junho de 2019. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VINGULAÇÃO 

• Ás partes acima idetiflcadaB  tn, entre si, justos e acertados, o presente contrato de locação de 
imóvel, consideranci9 os expedintes constantes ao pÍQGeQ, n qual se justifica a dispensa de 
licitação, DLO46A/2R17,  com babe no que dispõe o inciso X, do ai. 24 da Lei n° 8666/93 e suas 
alterações, que se rdgerá pelas cláusulas seguintes e pelas oondiçes descritas no prnênte. 

CLÁUSULA CEOU DA - OBJTIVO: Locação de uma casa, situada a Rua Irmã Luzia, s(n, Centro, 
sede deste, para funcionamento de uma unidade do CAPS - Centro Atenção Psicossocial, na 
manutenção dos ser{,iços de sacde básica deste município. 

o 

Único - Não será permitida a ublocação deste imóvel, salvo por autorização expressa e escrito do 
locador, 

CLÁUSULA TERCSRA - PRAO 

PRAZO: o present4ontrato  ter a vigência de 06(cito) mês, iniciando-se em 02 de maio de 2017, e 
seu término estendendo ate 31 de dezembro de 2017. Ao tórmino do prazo contratual, poderá ser 
prorrogado, desde q  as partes se manifestem, nos termos do art.57 da Lei 8.666193; 

• PARÁGRAFO ÚNIÇO - DAS JUSTIFICATIVAS: Diante da necessidade de manutenção dos 
serviços públicos d7 3aúde báica deste município, em razão do Fundo Municipal de Saúde, não 
possuir imóvel para; manter sei  serviços básicos de inteiro interesse público, entretanto, o Fundo 
Municipal de Saádenecessta l4car um ;móvel por período tem5ór4riÔ, objetiv2ndo atender pacientes 
enfermos psicol6gióos carenfe4 deste município. Após vistoria do setor de ectificaçao no imovel, 
constata-se viabilidade de ooôtinuidade, conforme pesquisa de preço efetivado pelo o Fundo 
Municipal de Saúdj, esta em conformidade com o valor comum de mercado. Pois, trata-se de 
espaço físico adeqdado, onde 4culta a locomoção de tranceunte, e pacientes que procura o serviço 
de saúde pública deste Municíp o. 

CLÁUSULA QUARTA - DQTA9ÂO ORÇAMENTÁRIA 

0502 - Secretaria 4e Saúde - 034 - Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Elemento - 
930336-99 - Outros Serviços  clè Terceiros Pessoa - Física (Fonte 14), 

CLÁUSULA QUINtA - VALOI4ES E REAJUSTAMENTO 
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ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura São FéI, 

  

do CoriIe 

ALUUEL; 	prt ç9ntratant4 ajustam o valor mçnsal de fl1.40Q,Q0(hum mil e quatrvntv 
reais), a ser pago até o 10(décito)  dia do mês subsequente ao vencido. Totaliza-se global para o 
período, no valor de fli 1 .2ÕÚ,OO(onze ml e duzentos reais; 

O ALUGUEL será rgajust2do 2 ada 12 meses contados da data de inicio da locação pelo índice 
oficial do governo, aumuIado, estabelecendo as partes contratantes como índice escolhidos o IGP-
M(Indice Geral de Préço Médio) medido pela FGV, ou outro oficial. A aplicação do índice acumulado 
ocorrerá sobre o valor do alugyel vigente na data do reajuste. Em capo de índice acumulado 
negativo, as partes concordam ém manter o valor do aluguel não aplicando a correção negativa 
visando não defasá-lá. 

CLÁUSULA SPXTÂ .. RNFËITORIÂ 

6.1 - O LOCATARIO poderá intr$duzir no imóvel as benfeitorias e adaptações necessárias ao seu 
funcionamento e ao exercício das suas atividades, as quais se incorporarão ao mesmo, com exceção 
das removíveis. 

6.2 - No imóvel, enc4itra-se uma mesa de granito de 2,5m, com 8(oito) cadeiras de madeira, 1(um) 
jogo de sofá de madira  todos en bom estado de conservação. 

CLÁUSULA 9ÉTIMÂf— OgRIGÂÓES F RESPONSABILIDADES 

As partes acordam e?oncordam  om as seguintes: 

1. LOCADOR (a) ficaré REÔNSÁVEL pelo PAGAMENTO das taxas é IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) bem,.como todas s despesas inerentes ao imposto de propriedade do imóvel, o locatário se 
compromete a comunicar e entregdr ao contratado todo e qualquer documento que chegar as suas mãos 
referentes ao imóvel. 	 É 

2. obrigação da h*catária  pagr todas as despesas estabelecida na específica Lei do Inquilinato (água, 
luz, telefone, internet 4te, durante $, período de locação). 
3. ao término do presente co trato o locatário deverá restituir o imóvel ao contratado nas mesmas 
condicões recebides e cescritãs no TtERMO  DE VISTORIA INICIAL, pãrtó interentõ deste contreto de Ioccão. 
4. Fica estaõeleciqo que o LOÇATARIO pague ALUGUELFFW-NATA dos aias que estiver na posse do 
imóvel para reforma Se entrega otide  fará uso de profissional de sua confiança. Ficará dispensado do 
pagamento de aluguel de aceitar orç+mento  e profissional de confiança do LOCADOR(A). 
S. 	o contratado f(ca desde já utorizado pelo locatário a vistoriar se desejar, anualmente, o imóvel e 
solicitar ao locatário gup providenci os reparos sue  achar neoessArip para a conservação do imóvel. A visita 
será comunicada com oa dias de ant cedência em horário estabelecido pelo locatário. 
8. se houver falecmento ou inolvència dos Fiadores bem como o desaparecimento dos bens dados em 
fiança, o LOCATARIO comprometefse a no prazo máximo de 30 dias apresentar nova fiança locaticia de 
acordo com Lei 12.1149 artigo 40- P- parágrafo único, ficando desde já comunicado de que o LOCADOR não 
aceita CAUÇÃO de bens móveis. Caso não apresente dentro do prazo da Lei nova fiança o LOCADOR se 
reserva o direito de encerrar o contrto de locação solicitando ao locatário A IMEDIATA DESOCUPAÇAO DO 
IMÓVEL. 	 '4 

7. 	Em caso de Áçâo judicial de despejo ou cobrança de divida referente à locação do imóvel fica 
cõtaboleoluo que o LOf'tTANlQ o rú roaponavol polo pagamento Uaa ouotaa judiolata o oxtrajudiolala 
mais honorários adv&óatíçios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 
S. 	a LOCATARIA, declara e4tar ciente de que o no pagamento do DOO de aluguel impedirá o 
recebimento dos prókimos a ver cer, devendo providenciar a regularização dos aluguéis vencidos 
para posterior pagambnto do atual, salvo acordo pôr escrito entre as partes. 
9. as partes ac4rdam que toda e qualquer comunicação referente a locação será na FORMA 
ESCRITA E INEQUIVOCA e com assinatura de recebimento. Por forma inequívoca entende-se "EM 
MÃOS  ou envio atratés do CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS ou CORREIO A.R. 
10, 	a subrrogaç(o do imóvI deverá ser comunicada por escrito ao Locador e Fiador pelo 
Locatário conforme dptermina o ¶ti$o 120  da Lei 12.112/09. 
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1, 

11. § Único - 4 locatária responsabilizar-se-à por todos os atos cometidos pelos seus 
empregados, ocorrki*s ou praticdos no imóvel locado ou nas dependências comuns do prédio em 
que 	está situad, que venham a -  causar danos a coisas ou a pessoas. 

12. CLAUSULA OITAVA - INLXtGUÇAO t PENALIDADES 

1. 	A inexecução otal ou Partial  do Contrato pelo LOCADOR, poderá importar nas penalidades 
seguintes: 

a) advertencia, ikor  escrito, 
concorrido; 

uando constatadas pequenas irregularidades para as quais tenha 

  

b) suspensão dq direito de 1 
de até 02(dois) anos,dependend 
C) 	declaração de inidoneidac 
d) 	na aplicação êle penalida 
o contr2dif6rio e a anpla defesa. 

citar e impedimento de contratar com a Administração, num prazo 
da gravidade da falta: 

e para licitar ou contratar nos casos de faltas graves; 
les serão admitidos os recursos estabelecidos em lei, assegurados 

Parágrafo Oniçu - Pv reaciq 0 contrato sujeita o LQQIWQR A multa rescisória correspondente ao o 
valor de 10%(dez p9r cento) divalor do saldo do contrato, corrigido na data da rescisão, pelos 
índices oficiais do Õ$ierno Fedeifal. 

2. Fica estipuia4 a MULTAJor atraso no pagamento do aluguel na proporção de 10% do valor 
do documento acresbidos de 11/o ao mês de juros e correção monetária após 30 dias de mora 
baseada no IGPM mçnsal. A LOCADORA determina que o LOCATARIO seja considerado em MORA 
após o 30  (terceWo) dip de vencimento do aluguel. 
3. MULTA: as p fies acordam multa no valor de 03 ALUOUI@ ATUAI3, FROPIOClONA13 AO 
TEMPO QUE FALTR para eycerrar o contrato como forma de in1eniza93o ao(a) locador(a) 
conforme a Lei 12.11/09 artigo40  por desocupação antecipada do imóvel. A Multa não se aplica nos 
casos em que a Lei 8245 permi4 a isenção do locatário. 

CLÁUSULA NONA 4VALIDADE 

O presente Contrato omente prØduzirá  seus efeitos jurídicos e legais após assinado e publicado. 

• CLÁUSULA DEC"" RESCIS4O 
O presente Contrato frderá  ser rescindido nos casos seguintes: 
a) por ato unflatkal e escdtd do LÕÔÁTÁPIÕ, nas situações previstas nos incisos 1 a XII e XVII, 
do artigo 78 da Lei n°'8.686J93, eua alteraçõe: 
b) amisavelmen 1  por acotdo  das partes, mediante formaliaçQ de aviso prtviu, com 
antecedência minim9 de 30(trirjta) dias, descabendo indenização a qualquer uma das partes, 
resguardando o infer4sse público 
G) 	descumprimei5to, por pi 
assegurando ao LOCATÁRIO O 1 
aviso, interpelação judicial e/ou e: 
d) 	fica reconhecÇdo o direito 
som aviso prévio ou iSdenização: 

CLÁUSULA PClflQA PRIME 
REGÊNCIA: as par$s acordar' 
suplefivamenfe, os ppndpios da 
especial e Lei Federl n°  5.245/E 
referida for omissa, concordando 
assim conter este as $iemais cláu 

irte do LOCADOR, das obrigações legais e/ou contratuais, 
lireito de rescindir o Contrata, a qualquer tempo, independente de 
drajudicial; judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
da administração de rescindir unilateralmente o presente contrato, 
'os termos do art. 77 e no que couber o art. 78 da Lei 8886/93. 

IRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
que este contrato rege-se pela Lei 8666/93, aplicando-se-lhe, 

Teora Coral dos Contratos e d;spos;ç8es do Dreito Privado, em 
1; e 12.112/09 e o Código Civil em vigor nos casos em que a Lei 
que ambos tomaram ciência do teor das referidas Leis dispensando 
;ulas legais pertinentes a locação de imóvel residencial. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: f2c565cf-62d8-4929-9005-caaf39136922



São Félix do Coribe - BA, 02 de maio de 201 
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ESTADO DA BAHI4 
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Prefeitura São FélIx do Coribe 

CLÁUSULA 	DÉCIMA 	SEGUNDA 	 DAS 	GARANTIAS 

1. FIANÇA LOCA7ICIA; O presente contrato ficará isento da prestação de garantia. 
2. O fiador declara,  que o imóvel não possui qualquer ánus Real encontrando-se livres e 
desembaraçados. 11  

3. O fiador obrig-se a responder pela fiança deste imóvel objeto de locação enquanto durar o 
prazo contratual podendo exonerar-se da fiança na forma da Lei 12.112/09 artigo 40 Inciso X, 
comunicando por estrito ao Locador e ciente de sua responsabilidade perante o contrato por 120 
dias após a exclusão. 

4. O LOCATARIO poJerá desocupar o imóvel no vencimento sem pagamento de multa bastando 
comunicar ao o locador, por escrito, de que deseja encerrar o contrato. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO 

• AS PARTES ELEGEM O FORO da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória - 2A, para 
solucionar qualquer problema referente a este contrato que não seja acordado entre as partes de 
livre vontade oÚ venha a colocar em dúvida qualquer item relacionado. 

E por estarem cientes e de accrdo com todas as cláusulas deste contrato e as cláusulas legais 
estabelecidas na Leijdo Locações 8.245/91 e sua alteração Lei 12.112/09, as partes contratantes, 
seus fiadores e testemunhas assinam este instrumento em 02(duas) vias de igual teor e um só efeito 
juntamente 	com 	as 	testemunhas 	abaixo 	relacionadas 	e 	identificadas, 

Anna Cristina Lima de Souza Libório 
Locador(a)/ 

kvrwíé'7 kfffll 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 
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