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CONTRATO N°. 026/2017 - DISPENSA

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E O
SR. JEAN MACHADO REIS

O MUNICÍPIO DE ENTRE RiOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n° 14.126.981/0001-22. com sede à Rua da Olinda, s/n°, neste ato representada por
seu Prefeito ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, brasileiro, casado, agente público,
residente e domiciliado nesta cidade inscrito no CPF sob o n° 261.542.265-00 e o Sr JEAN
MACHADO REIS, brasileiro maior, inscrito no CPF sob o n° 443.546655-49, residente e
domiciliado nesta cidade, denominados, respectivamente LOCATÁRIO e LOCADOR,
considerando o Ato de Dispensa n° 035/2017, datado de 23.02.2017, com o fulcro no art. 24,
inc.lX da Lei 8.666/93, têm entre si ajustado o presente Contrato de locação de imóvel, que se
regula pelas condições estabelecidas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
1.1 - Constitui objete deste Contrato, a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA
CENTRO DE
CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS
RIOS-BA,
sob o regime
REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ENTRE
de acordo com a Proposta do Locador.
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1.2-0 imóvel encontra-se localizado na Praça da Saudade, n° 27, Bela Vista,
ENTRE RIOS - BA, CEP: 48.180-000
CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES DO IMÓVEL E DOCUMENTOS CONTRATUAIS

2.1 - As especificações do imóvel são as constantes em documento anexo a
proposta do locador que passa a ser parte integrante deste Contrato, independentemente de
transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO e DO REAJUSTAMENTO
3.1 - Pela locação dc imóvel, objeto deste Contrato, o LOCATÁRIO pagará ao
LOCADOR o valor mensal de R$ 4.037,00 (quatro mil e trinta e sete reais).

Parágrafo Segundo - O valor mensal será irreajustável
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - Este Contrato tem o valor global de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e
quatrocentos reais), e para c custeio da locação objeto do mesmo, serão utilizados recursos
provenientes do orçamento vigente do LOCATARIO, como segue:

ÓRGÃO: 09 00
Unidade: 09.17
Atividade: 2.064
Elemento de Despesa: 33.90 36 00.00
Fonte: 0029
Fonte: 0281

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1-0 pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês,
mediante apresentação de recibo
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1-0 prazo para a locação, objeto deste Contrato, será da data de sua assinatura,
até o dia 31.12.2017, totalizando 11 (onze) meses de contrato.
Parágrafo Único - O prazo para locação dos serviços poderá ser prorrogado a
LOCATÁRIO,
mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, e será
critério do

instrumentalizado pôr termo aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

-

7.1 Efetuar o pagamento no prazo previsto na cláusula quinta.
7.2 - Manter o imóvei. objeto da locação, no mais perfeito estado de conservação e
limpeza, para assim o restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescindida a locação, correndo
por sua conta as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas, fechaduras, trincos, puxadores, instalações elétricas, vidraças,
torneiras, aparelhos sanitários, que por ventura precisem de manutenção.

-

7.3
Não realizar instalações, adaptações, obras ou benfeitorias, sem prévia
autorização por escrito do LOCADOR introduzidas as benfeitorias, sejam elas necessárias úteis
ou voluntárias, ficarão as mesmas integradas ao imóvel, sem que por elas tenha o LOCATÁRIO
direito a qualquer indemzação ou retenção.
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7.4 - Autorizar o LOCADOR ou ao seu representante legal, examinar ou vistoriar o
imóvel sempre que for para tanto solicitado bem como no caso do imóvel ser colocado à venda,
permitir que os interessados o visitem
7.5 - Satisfazer, por sua conta única e exclusiva, qualquer exigência dos Poderes
Públicos, em razão da finalidade de ocupação do imóvel. Portanto, assume o LOCATÁRIO toda
e qualquer responsabilidade por quaisquer infrações que vier a cometer a esse propósito, e por
inobservância das determinações das autoridades competentes.

7.6 - Arcar com todas as despesas de água e energia.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1 - Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o presente Contrato poderá ser
rescindido, independentemente de interpelação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78, 1 a XII
e XVII, da Lei no. 8666/93, com as consequências previstas no art. 80.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - O LOCATÁRIO não poderá em hipótese alguma sublocar, emprestar, ou ceder
sob qualquer pretexto ou forma, integra! ou parcialmente, o imóvel cedido a esta locação, nem
transferir o contrato independentememe de quem seja o sucessor ou dar destinação diversa do
uso ou finalidade prevista, sob pena de ficar caracterizada infração a este contrato, com a
consequente rescisão, pagamento de multa e retomada do imóvel ora objeto de locação.

4>

9.2 - No término do contrato. O LOCATÁRIO se obriga a entregar o imóvel livre e
desembaraçado de coisas e pessoas, no estado em que o recebeu independentemente de
notificação ou interpelação judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação o que
somente será feito por escriro.
9.3 - Os impostos e taxas que recaírem sobre o imóvel locado, bem como qualquer
aumento dos mesmos, ou novos que venham a ser criados pelo Poder Público, serão de inteira
responsabilidade do LOCATÁRIO, a partir da data de assinatura deste contrato, que se obriga a
pagá-los em seus vencimentos, com exceção do IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, que
ficará a cargo do LOCADOR
9.4 - O LOCATÁRiO será responsável pelas despesas e multas decorrentes de
eventuais retenções dos avisos de impostos, e taxas, e outros que já incidem ou venham incidir
sobre o imóvel objeto deste instrumento, pois se compromete a devolver ao LOCADOR os
carnês relativos ao pagamento das taxas e impostos previstos nesta cláusula, devidamente
quitados, imediatamente após o pagamento total ou parcelado do débito.
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9.5 - As partes desde já concordam que todos os atos que impliquem procedimentos
extra e/ou judiciais poderão ser efetivados por meio do que dispõe o inciso IV, artigo 58 da Lei
8.245/91, ficando assegurados ao LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela
legislação que vier a ser promulgada durante a locação
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de ENTRE RIOS para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões decorrentes da execução deste contrato.

E por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual
W

teor e forma.

ENTRE RIOS, 23 de fevereiro de 2017
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N" .>3-20:7. Kalillco » Dispensa dc
Pie:Jjç.lv sob n 11
201". com t:.)li:n> mi An 24. IUCÍMI X. da Lei
8 f%fm Oi. cun t.'.Mif da Sr a MARIA JUST: BATISTA OLíVF.IRà,
mtLi ilo sobic n f PT 26! 542 265-00. c-io ohpelo c o l.ocgção dc
Ilium:. pan toiltincar funcionando a UnidjJc do CRt'AS - CcMfO dc
KTCLCIICíU especializaJo dc Asvsteneia Social
IX TRATO í)í. COMRA1CJ A PREFEITURA MUNICIPAL DH
I-MIR! KIOS BA lorníi público que firmou CiMilralg dc nu
O.Vl2'>:7DlSK S:a. MARIA JOSf. 11ATT S EA OLIVEIRA, inscrito
*«ibre o t’Pl . 2(-t ..ÿ>42JiVS-í)o. cujo objeto c o Locuçào de imóvel,
p,:ra ci-mmuar Mineinnando a l.V.idade do CREAS» - Centro de re¬
ferenda Cspcculi/ado Je Assistência Social. Valor RS 30.000,00
itrinla mil reais 1. Vigência ile 23 02 2017 ã 3;.I2.20J'\
DIsPESSV HE IIC1TACÃD V 34 241 P. Ralificn a Dispensa dc
lieilação sob u 11' >4 201", coin tiilçm no Art. 24 Inciso X. da Lei
S 666 u.3. cm lav or da Sr. lose Gusiavo Nascimenm Ribeiro, inscrito
>«ibrc i> CPE. 442 3 1>2.105- lO. cujo objeto ç O Locação de ii»6\el.
para continuar timenumndn ila Sec«et:iriu de Saudu.
r:XT RATO Dí CONTRATO. PREFEITURA Ml NT ClPA J. DI-. EN¬
TRE RIOS BA torna público quç firmou corn raio de n-’
()35 201? DISP. Sr. Jose (iieMavo Nascimento Ribeuo. iilsCrilo sobre
o ( PF: 442.052. 1 05-S2. çii/u objeto ê u Locação de imóvel, para
connnuar I'tmcjoriiindo da SccrelãriJ de Saúde. Valor RS 20 700,00
(\'nl'.e mil e se I ci.cn In-, red is). Vigência dc 23 02.2017 à
,'fl 1/4.2017.
Dispensa dc
D1SPFKSA i>1- LKTTAC-M> N" 1500 1" Raii-lcu
In meão soh n n” .'5-3017. com lulcnj no Art. 24, inciso X. da Lei
S Aóft 0.;. cm f0\l)r Ji! Sr Jean Machado Reiv insvnlo sobrc U CPE:
euio oh|Clo é <1 Lneav/m dc Jmyvd. da Unidade
44.'.>4ÿi
CRAS - í entro de Rclcrçncio <!ÿ? AjAtílêiKW Social.
EXTRATO [>E COMR/MC». A PRET EITURA MUNICIPAL DE
EMRL RIOS |JA luma públicn que tlrmou contrjto de n1'
0.15 2017 DFSP. Sr. Jean Machado Rck. inscrile uobre <> CPF:
443 546 655-50. cujo objeio é Locação de «nósel. da Unidade CIU\S
C CM 1 10 dc Rdcrcrieia de Assislencu Social. Valor 44.400,00 {Quaicr:ta c qualm iriB e uualmcen«tis rcois) Vpgçnck de 23.02.2017 a
M.I:.2IH“.
DIsPVNS \ Dl ÍICITAÇÁO N'“ .l62or. RaiiHco Dispensa de
lkHav.il' -On u r:" ,>iv20|7. cum Jiileiv mi An 2 4. [nciso X. da Lei
‘-66 »5. cm favur da Sr. José tdMimidu Silva Santos, inscrilo wibro
*ÿ l PE
4li.vn40.ÚI ‘>-20. ctljy objetu ê o Locação de imóvel, para
iiKlui.-ç-nc. d,i j.i>,i dc updo a pacientes da zona nual quc lazeiu
li,il:imcn.o iticJici' em Salvailm o quel aunJcra us neccssidadcv dti
SccrelariL Muiucipa! de Saúde in* Município de Entre Kios-Babia.
IMKMU 111 i'uMRATO A PRrFnTU'RA MUNICIPAL DF
f'NTPL RlUS BA torna público quc firmou cnnlrato de nu
h 3 5 2b| 1 DlSP. Sr JHSC Edmundo Silva San los. inscrito sobre D (Tf:
-j/.s.MO.'JI •'-2í|. çii|i> obicti* é <1 Locjçáii de Imóvel, para itisialavàu
-Li cns.i dc Upuiu a [VíLCí entes da 7sma rural que fazeill tratamento
médico cm SravaJor o qual alemJera .LS necessidades da Secielaria
Musiíc.pal dc S.«nk nt> Mumcipio de Enlre Rios-Bahia. Vãlof Ri
1 1 .O42.4H ( on? e mil %- s4.-lsceiltos e quurenta e dois ren;s e quarenta
ccnui os? Meência de 22.02.20:“ ã 31 13 201".
H!SPENS\ DC MCHACÀO Nu VU20r. Rjtillco j Dispensa dc
licirac.Ti* sob n" 3X'2iH7. çortl fulcro no Art. 24. Jneiso X. da Lei
.'.ró6-'/3. 0111 t.ivor du Sr Ji»enr?ilu Moreira ila Silva, mscltlu sobre u
( Pl- : I5?lr5l 505-0IJ. cujo objeto è c locação de irr.ótel, para lóncioriando Ja l;Si - LniJadc de Suúde da Fumilia, na l.ocalidadc dc
SiJAitimiu, 11 qual dite lidera a> necessidades ila SsS‘retaria Municipal
dc SiUld.C
EXTRATO DL CON [RAT'D A PRE FEITURA MUNKTPAI DE
liSTRJ KIDS BA loitiu público que lirmou contrato dc nu
i'3b 2Í>: 7 D1SP, Sr. Joscnildo Moreira da SlJvw. insctito sobre t) CPF'
I52.1>5I.5<J54J0. cujo objelo e 0 locação de imóvel, para funcionando
da \ SE - 1'mdíidc dc sóúde da Família, na Localidade de Subaúma.
it qual eiltutideiã as necessidades da Xeereiana Municipal dc Saúde
Valor RS IS 110,40 llV?ono tUli. CCIIUI c ilez reuis c qtiarcilTfl cen¬
tavos 1 Vigçn;ia dc 22.02.20r á 3l.l2.2iir
ÍNSPFNSA DE LIC1TACÀO N" 30,201". PaiiFlCO 4 Dispensa de
hciraçin sÿib o n" 39/20 P. con; ttilcro M-i Art. 24. Incist' X, da l.ci
*.666 '>.3. cm favoi 1L1 Sr. Raimundo AUvs dos Sanlos. inscrito «ibre
o < Pr- 2JÍ*1 9(13 I65-6S, Cujo objeto é o Lncaeán de imóvel, para
C-on:muar funcionando :1 Unidade dc SHúJC Ja Fumiliu no lovatidade
dos ItlULionãiios public HS, o qual eir.cndvrá its necessidades da ScLreiana Muniçqial de SililJc
EXTRATO DF CONTRATO. A PKl-JMTl.'RA MUNICIPAL DF
FNTRL RlOS !1A li-ma ptibbco quc limuni contrato dc n"
<>-ó 2<I|7 |)|S|1 Sr. Rnirrltljulo Alt CS titis Santos. msérílO sobre n
CPF- 2N7 ófl3.l65-bV. cujo objeto c 0 L ocação de imóvel, para conlinuJi JúiiLionando a l mjade ÚC SIUHJC da Familu na '.ixalidade dos
funcionai- io\ púhJk'ov <1 quul enienderá as ncecssidailcs da Secíetâiia
Municipal de Saúde. Valor Rb 2|.íi0lMl(] tvuuc 0 um mil e seiscentos
ieui<). Viuéi»L-ia de 22 112 2íir õ 31 :2 2017.
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Seçáo :>

DISPENSA DL LICITAÇÃO Nl A lOOP. Ratifico a Dispeilvu dc
fi Citação sob u il1' 41/2017, tom fulcra no Art. 24, lnciso X, da Lei
U.fcMwVi, cm lavor da Sr. Vcnccslau Ake&, ilc Mein, inscrito sobre 0
CPF: I I3.d94.d05-S9, eujo nbjtNO c n a Locação de imnveJ para
iilitalaçào do CAPS - Centro dc Aicnçío PfiiCoSSOcial. o quid eoicndcfii as nccesÿi tkidcs da Secretaria Municipal dc Saúde
EXTRATO DL CONTRATO. A PRLE’LITL’RA MUNICIPAL DE

FNTRE RIOS /BA toma público que firmou contraio de n"
041/2017 DtSP, Sr. Vences la u Alves dc Melo. inscrito sobre 0 CPF:
cujo ohjeto c u Locuçín de imóvel p;ira instalação do
1
CAPS - ('entro dc Atenção Psicossocial. O qual entenderá as ne¬
cessidades da Sccrclana Municipal dc Saúde. Valor RS 27.5‘)!).00
(Vi nre e sele mil e quinhentos e noventa c novo reais). Vianda dc
22.02.2017 a 31.12.2017.

(SSY (677.7069

m

m
MI

DISPENSA DL LICITAÇÃO N": 345-20 1 II) . CONI RAIAMt:
PMES'TUNDO MUNICIPAL Oh SACHE HL FEIRA Dt SANTA¬
NA. OBJETO: aluguel de imóvel Mimado n,l RU V Bill.A VJS5A IDC
GOlA$, N-50, BAIRRO LAGOA S A LG AD A, SA CUMDI' DF
FI:IRA DP SANTANA. Para 0 Ivnfioiumemo tie -ma unidade lie
saúde ila familia. USE CONTRATADA: ftJSlAVV DOS SANTOS
VALOR tRS) RS 18.000,00 2S.TlS.20S 7

