
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0111018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° Ó2312018 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.01 040/2018 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede à Rua 07 de setembro, sir. centro, Pindai 	Inscrita no 

disposto na Lei Federal n.°. 8.66193 e alterações pooredores, atendtdas 1  es dousulas e 

condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo panointegrante. ieoendenle de 

transcrição, os documentos: 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°011/2018 

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO 

1.1 Locação de 01 (uni) imóvel residencial, situado na Rua co Cotéçio, 4., Centro, Disirfte de 

Guirapá destinado ao repouso dos profissionais de sd que prsiarn servIços no Distrito e 

Guirapá, neste município. 

1.2 No término do presente contrato, o imÓvel deverâ ser Oevotvioo na rnesrnes cnoiçÔee øe 

conservação quando da assinatura do contrato. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CWJ: 11,34.7210001-Z5 
Rua Sete dt Setembro, /ri, Centro- Pindí —Bahia 

Fofle: (77) 3667-2245/2263- CEP, 4E,360-000 

CNPJ sob n.° 11.384.729/0001-25, neste ato representado pelo 11m9 Sr. Gestor do FMS, 

Everton Gomes Silva Bueno, portador da cédula de identidade n. 89858161 31, SSP-BA, 

CPF/MF N.° 019.335.845-05, doravante denominado LOCATÁRIO e, do outro lado, o Sr 

ITAMAR JOSÉ NETO DE OÜyEIRA, RG. N. 11313690-09 SSP-BA, PFiVF n 

053.320.065-27, residente e domi&iado na Rue Monteiro Lobato, SnY, Centro. Distrito de 

Guirapá Pindai/BA, doravante denominada simplesme.nte LOCADOR, perante as tenurries 

abaixo firmadas, resolvem pactua o presente Contrato, cuja celebração foi trtzaaa pelo 

despacho do Processo Administrativo n 0231201&, Parecer, Jurídico e se raera calo 

,-- 



FUNDO MUNICIPAl. DE SAÚ 

CNPi 11.88.7/0051-25 
Rua Sete de Setembro, s/l,, - Centro- Phtdai— BaHa 

Fone: (7.7) 3667-2245/2253— CEP.: 46360-000 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

2.1 O prazo de locação do imóvel será de 08103/20' 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado a o 

LOCADOR, por período sucessivo, 

máximo previsto no art.57, II da lei 8666193, nas rnesr 

não ultrapasse o valor estabelecido nesta Dispensa de 1. 

CLÁUSULA TERCEIRA— PREÇO  FORM 

3.1 O valor mensal deste contrato d locação ê 

1-No valor global desta contratação, jã está 

mão-de-obra, impostos e taxas de qualquer 

acidentes de trabalho, encargos 

previdenciária, contribuições sociais, fiscais 

adicional, além das hipóteses e 

II- Observar o disposto na Cláusula Quarta, § 2. i 

3.2 Respeitadas as pescriç*es legais e 

permanecerão inalterados pelo prazo de 6 

após o que serão corrigidos pe10 

3.3 As despesas decorrentes do pra 

dotações orçamentárias vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01 

PROJETOlATIVDAD; 20701  GSSTÃO 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35.00 * OUTR 

F1SICA. 



1UNDO MUNICIPAL DE SAÚ 

CNPJ 11.34.7291O00125 
Rua Sete de Setembro, s/n, - Centro- Pndaí— —Bati ia 

Fone (7) 3667-2245/2263-- CE?.: 45.3 

3.4 O pagamento estará condicionado a 

notadamente, o previsto no §40  desta Cláusula 

3.5 Nenhum pagamento isentar o L 

implicará em aprovação definitiva dõs serviços pu stados, teta 

3.6 O LOCATÁRIO poderá deduzi das 

1. 	As quantias a ela devidas pelo ,1— 

li. 	O valor das muitas porventura aplic as, de conformidade 

III. O valor dos prejuízos causado em decorrência do fomecime 

3.7 O LOCATÁRIO não estarãi sujeita a 

Entretanto, sempre que as faturas não for 

respectivos serão acrescidos doo juros de n 

rata para os dias do efetivo pagamento. 

CLÁUSULA QUARTA - 

4.1 DO LOCATÁRIO: 

AS OB 

4.1.2 Obriga-se a LOCATÃRIO além do pag 

sua conta exclusiva do consun 

conta exclusiva de todas as despesas refere 

a vigência do contrato. 

o 	 -- 



FUNDO MUNICIAI. DE SAODE 

CP: 1U8729J000125 
Rua Sete de Setembro, s/x1, Cntro Pird * Sahia 

Fone (77) 3667-2145/2263— CEP.: 46.360.000 

4.1.3 Obriga-se a manter o objetõ da locação 

limpeza, para assim o restituir ao LOCADOR, quand 

por sua conta exclusiva as despedes necessárias 

referem à conservação de pinturas, portas comuns, fecha 

elétricas, torneiras, inclusive manter sua cons 

materiais iguais a já existentes. 

4.1.4 Obriga-se a não fazer instalaáo, a 

luminosos, placas, letreiros e cartazes 

LOCADOR e da autoridade pública tompete 

4.1.5 Obriga-se a não transferir este Contrato 

qualquer pretexto e de igual forrnaalterar a destin 

do tempo, por si só, na demora do LOCADO 

41.6 Obriga-se encaminhar ao 

poderes públicos que foram entregues 

correção monetária e penalidades decorrentes 

cumprimento de determinações por aqueles poderes. 

4.1.7 Obriga-se a, no caso de qialquer obra, r 

pelo LOCADOR, repor por ocasiãb da entrega e 

primitivo, não podendo exigir quatquer indeniza 

4.1.6 Obriga-se, ainda, na entrega do irr 

qualquer das cláusulas que se compõe este co 

conserto ou reparo, ficará o mesmo LOCATÁRIO, pag 

das chaves. 

2/O3//j 4?1  i24 



FUNDO MUNICIPAL 

CIWJ 11.38.129100125 
Rua Sete de Setembro, sfn, - Centro- Pírtda Behia 

Fone (77) 3667..2245/22.3- CEP.: 46.36040Õ 

4.1.9 Obriga-se, também, findo opraa 

aceitar uma vistoria no imóvel lõcadd. a fi 

que foi recebido, pelo LOCATÁRIO. 

4.2 DO LOCADOR 

4.2.1 Respeitar o presente contrato em todas 

LOCADOR infrator em multa e penlidades legais. 

4.2.2 Reformar o imóvel objeto do contrat 

envolvendo reparo em paredes, pintura interna 

4.2.3 Atender, com presteza, os chamados da Adi  

de correspondência (s) e/ou mensagem (ens.) enviad 

4.2.4 Comunicar por escrito ê Prefeitura, 

execução do CONTRATO, a fim de se adotadas providências wbIvaís 

4.2.5 Cumprir todas as leis e 

este Contrato. 

egulamentos federais. esta 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 

5.1 O LOCATÁRIO poderá rescindir adrninistrativar 

previstas no art. 78, incisos 1 a XII, da Lei Federal 

que caiba ao LOCADOR direito a qualque 

pertinentes. 

2423//'9 



serviços do locação já executadospelo LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES 

6.1 Observando-se a Lei Federal n° 8.666193 e alterações p 

aplicadas da seguinte forma: 

1. Advertência - será aplicada de forma oral 

Administração. 

II. Multa - A multa será graduada de acordo 

máximos: 

a) 0,3% ao dia, até o 300  trigésimo 

entregues; 

b) 15%(quinze por cento) solre o valor d 

assinar o Contrato dentro de 05(cinco) 

c) 20%(vinte por cento) sobte o valor 

superior a 30(trinta) dias. 

FUNDO MUNCIPALDESAÚDE 

CNP): 11,34,729100012 
Rua Sete de Setembro s/n, - Centro- Pindaí - Bahia 

Fone: (77) 3667-2245/2263— CEP.: 46.360-000 

52 A rescisão do CONTRATO se dará em caso de conveniência e a critério único da 

Administração Pública. 

5.3 No caso de rescisão deste contrato, o LOCADOR receberá apenas o pagamento dos 

o 



FUNDO MUNICIPAL DE SAOIYE 

CNPJ: U.384,129!O1iZ5  
Rua Sete de Setembro, sfn, Centro Pnda(SahM 

Fone: (77) 3667-2245)2263— CEP: 46.36OGOO 

d) O valo das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento dos servIços, salva 

se a CONTRATADA, no prazo máximo de 48 horas, recolher aos cofres pábticos o valor 

serão de exclusiva responsabilidade do Contribuinte, assim dalinidona NouraTrutãda 

.2 O LOCADOR dedare haver levado em conta, na apresentaçãó de sua proposta os tributos 

nc,dentessobre o fornecimento dos serviços, não cabendo quaisquer reMndicaçãee devidas-.. 

da multa. 

III. Suspensão temporária do direitode licitar e contratar com aAdministraçãc: 

a) Até 03(três) meses, quanáp incidir duas vezes em atraso, por mais de 30(trinta) das, 

no mesmo contrato ou em contratos distintos, no perioToo de 01(burn) ano: 

b) Até 01(hum) ano nos casos em que a inadimplênciaacarretar pr$:zos para e 

Administração. 

IV. Declaração de inidoneidade pira licitar ou contratar cem a Administraçàe 

Será aplicada ao Locador que incorrer pela segunda vez na fata prevIsta na alirtea o do 

inciso anterior. 

CLÁUSULA SÉTIMA— CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

7,1 O presente Contrato não çYoderâ ser objeto de cessaoou transrarênaa no toco ou em 

parte, pelo LOCATÁRIO, sem autorização expressa do LOCADOR 

CLAUSULA OITAVA— INC1DNC1AS FISCAIS 

8,1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos. contribuições fiscaIs e parafs sque saiam, 

devidos em decorrência direta co indireta do presente Cntreta,oú da sua execdc 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ 

CN?J; 11384.7 10OO1- 
Rua Sete de Setembro, s/ n, - Centro- Pina - 

Fone: (77) 3657-224512253— CEP.: 4.360-D00 

erros nessa avaliação, para efeito de solicita 

determinados pela autoridade competente. 

8.3 Ficando comprovado, depois o negócio re 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a 

sobre os serviços contratados, tais valores se 

do valor porventura pago pelo LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA NONA - FACULDADE DE 

9.1 Fica estabelecido que na hipótdse do L 

condição deste Contrato, tal faculdade não impo 

renúncia de exigi-ia em oportunidade F 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 A LOCATÁRIA fica sujeito ao pagamento 

1 %(um por cento ao mês) de mu 

DOU em 21/10191(Lei do Inquilin 

previstas nas cláusulas anteriores. 

10.2 A inexecução total ou parcial do Contrato 

bem assim o cometimento das dernis 

alterações posteriores e da Lei Federal N.° 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISP( 

11, 1  Os casos omissos serão resolvidos se 

Federal n.°  8,245/91 e demais disposições 

instrumento. 



o Pindaí-Ba, 08 de Março de 2018 

EVERTON GOMES SILVA BUENO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
LOCATÁRIO 

TESTEMUNHAS: 

CPFN. U943 5j;. 

ITAMAR JOS= NETO DE OLIVEIRA 
CPFIMF N, 053.320.085-27 
LOCADOR 

RINDO MUMCWAL DE SAÚDE 

CNP; 11384.72910001-25  
Rua Sete de Setembro s/n, -Centro- Pindaí— eehia 

Fone (77) 3667-2245/223-- CEP. 46360-000 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO FORO 

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Suanambi, Estado da Bahia, que será o c0ptata 

para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Corttrat& renunciando es Date a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, diante tas testsmunas aixG, 

o presente instrumento contratual em02 (duas) vias de igual teor. 


