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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO No05/2018 FMS CONTRATO N° 05/2018 FMS 
CONTRATO DE LOCAいO DE IMOVEL 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES COM CO- 
OPARTICIPAいO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE DINALVA 
MENEZES 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IM6VEL 
ENTRE SI CELEBFtAM, A PREFEITUFtA 
MUNICIPAL DE POÇÕES COM CO- 
OPARTICIPAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAI:IDE DINALVA 
MENEZES 

De um lado, DINALVA MENEZES, pessoa fisica, inscrita no CPF no 473.863.045-87, residente e 
domiciliado na Rua Almir da Rotha e Silva, n。  116, Bairro - Alto do Recreio/Po96es - Bahia. Tendo 
como representante legal Durval Menezes filho residente a Rua Itapetinga n。  110, Bairro ー  
Fndai/Po如es・  Bahia, aqui denominada LOCADOR e do outro lado a Prefeitura Municipal de 
Po96es, CNPJ N。  14.242.200/0001-65, Pra9a da Bandeira, n。  02, Centro, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Leandro Araujo Mascarenhas com CO-OPARTICIPACAO DO 
tUNIJU MUNIしIPRL Ut bAUL)t, inscrito no UN1-'J SOD O fl'1 11,1 13,J2410001-bZ, com see a Rua 

a 	Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000. reoresentado oor ,Jorae Luis Santos Lemos. 
ー 	aoravante aenominaao WCATAKIO, com base nas disposi加es da Lei Federal 5.666 de 21 de junho 

de 1993 e alterada pela Lei 6.883/94 e Lei n. 8.078 de 11/09/1990, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Loca"o de Im6vel, mediante as cl白usulas e condi加es seguintes: 
I・  CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

De um lado, DINALVA MENEZES, pessoa fisica, inscrita no CPF n° 473.863.045-87, residente e 
domiciliado na Rua Almir da Rocha e Silva, n° 116, Bairro - Alto do Recreio/Poções - Bahia. Tendo 
como representante legal Durval Menezes filho residente a Rua Itapetinga n° 110, Bairro - 
Indaia/Poções- Bahia, aqui denominada LOCADOR e do outro lado a Prefeitura Municipal de 
Poções, CNPJ N° 14.242.200/0001-65, Praga da Bandeira, n° 02, Centro, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Leandro Araujo Mascarenhas com CO-OPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua 

111 	Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, 
doravante denominado LOCATÁRIO, com base nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e atterada pela Lei 8.883/94 e Lei n. 8.078 de 11/09/1990, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Locação de Imável, mediante as clausulas e condições seguintes: 
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato consiste na Loca"o de im6vel situado na Rua Almir da Rocha e Silva, 
n。  116, Bairro - Alto do Recreio / Po加es - Bahia, a qual ser utilizada para funcionamento da Sede 
do Centro de Aten,o Psicossocial CAPS), neste municipio 

0 objeto do presente contrato consiste na Locação de imóvel situado na Rua Almir da Rocha e Silva, 
n° 116, Bairro - Alto do Recreio / Poções - Bahia, a qual sera utifizada para funcionamento da Sede 
do Centro de Atenção Psicossocial CAPS), neste municipio. 

II- CLAUSULA SEGUNDA - VINCULA9AO E DOTAいO ORCAMENTRIA II - CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O presente contrato est白  vinculado na Modalidade Dispensa de Licita"o ri0 03/2018, com base no 
inciso X, do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas altera加es. 
As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota"o 
Orament白ria a seguir especificada: 

0 presente contrato esta vinculado na Modalidade Dispensa de Licitação n° 03/2018, com base no 
inciso X, do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentaria a seguir especificada: 

ORGÂ0 Secretaria Municipal De Saúde 

ATIVIDADE / PROJETO 
2.116 — Manutenção Do Bloco Mac— Média E Alta 
Complexidade 

ELEMENTO DE DESPESA 3390.36.00 — Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
FONTE 02, 14 

Ill ・  CLAUSULA TERCEIRA ・  PRECO E CONDI9OES DE PAGAMENTO III - CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor deste contrato 白  resultante da loca●o, no total de R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos 
reais). dividido em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais). Devendo ser pago at6 o 15o (d6cimo quinto) dia do m6s seguinte ao vencimento do aluguel. 
§10 - O pagamento ser efetuado com base na apresenta"o de Recibo, em 02 (duas) vias 
§2。ー  Havendo d白bito do locador com a municipalidade, o locat白rio poder fazer a reten"o ou 
compensa"o de crditos, ficando tamb6m no direito de fazer dedu"o dos valores devido ao IPTU. 
§30 ・  o preo ofertado na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos que, direta ou 
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§4.。  - Para a composi"o dos pagamentos sero considerados os percentuais de 40% do valor 
deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% destina-se a despesas com 
insumos 

0 valor deste contrato é resultante da locação, no total de R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos 
reais). dividido em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais). Devendo ser pago até o 15° (décimo quinto) dia do mês seguinte ao vencimento do aluguel. 
§ 1° - 0 pagamento sera efetuado com base na apresentação de Recibo, em 02 (duas) vias. 
§ 2° - Havendo débito do locador com a municipalidade, o locatário poderá fazer a retenção ou 
compensação de créditos, ficando também no direito de fazer dedução dos valores devido ao IPTU. 
§ 3° - 0 preço ofertado na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos que, direta ou 
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 4.° - Para a composição dos pagamentos sera° considerados os percentuais de 40% do valor 
deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% destina-se a despesas com 
insumos. 
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IV - CL USULA QUARTA - DO PRAZO 

O prazo deste contrato 白  de 12 (doze) meses, iniciando no dia 02101/2018 e terminando no dia 
31/12/2018 
§Unico - O prazo estabelecido nesta cl白usula somente poder ser prorrogado mediante interesse 
das partes 

V - CLAUSULA QUINTA ・  OBRIGACOES DO LOCADOR 

O Locador obriga-se: 
a. Ressarcir a Administra"o de danos decorrente da impossibilidade do uso do im6vel em sua 

plenitude, exceto quando isso ocorrer por exig己ncia por caso fortuito ou fora maior, 
circunstancias devidamente comunicadas ao Locat白rio no prazo de 48 (quarenta e oito 
horas), aps a sua ocorrncia; 

b. Exibir anualmente por ocasi白o do recebimento do aluauel. certid白o neaativa de debito com a 
municipanaaae. ヒ  Tacuiaaae ao iocatano exigir a cerriaao em penoao ae intersticio maior; 

c. As despesa de IPTU sero de responsabilidades do Locador; 
d. Dever manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi"es de habilita"o e 

qualifica"o exigida no contrato, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei no 8.666/93; 
e. Para efeitos de cumprimento do previsto da letra ''d" deste caput a LOCADOR dever 

apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
f. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
g. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
h. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente 白  Divida Ativa da Uni白o e Tributos 

Federais junto ao INSS; 
i. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho 

VI -CLUSULA SEXTA - OBRIGACOES DO LOCATRIO 

Al6m das obriga96es j白  previstas no presente contrato, o LOCATRIO obriga-se a: 
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, at6 o quinto dia ロ  til do mes 

seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida 
a 	assinatura, conforme art. 61,§ 1 o da Lei 8666/93 com as alterac6es da Lei 8.883/94: 
w 	O) uDnga-se a manter o imovei em perteita conservaCao de higiene, limpeza, pinturas, portas 

comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidra9as, lustres, instala加es eltricas, 
torneiras, aparelhos sanit自rios e quaisquer outras, inclusive obrigando-se a pint自-la novamente 
em sua desocupa"o, com tintas e cores iguais as existentes, para assim, restitui-lo quando 
findo ou rescindido a loca"o; 

c) N白o transferir este contrato, nem fazer modifica"es no im6vel sem autoriza"o do locador; 
d) Obriga-se a pagar despesas de 白  gua e energia 

VII - CLUSULA SETIMA - DA FORMA DE EXECUいO 

Ser feito de acordo com o previsto na Lei n。  8.666/93 

VIII - CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cl自usulas contidas no Dresente contrato 
sujeitar o LOCADOR nas san"es previstas na Lei 8.666/93,' garantida a prvia e' ampla defesa em 



Leandro A ! o Masc,renhas 
r'reTerto uni ipat~L碑」aiario 
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§10 ー  A inexecu"o parcial ou total do Contrato ensejar a suspensao ou a imposi"o da declara"o 
de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da 
infra"o. 
§2。ー  A Administra"o se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao locador o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi6es estipuladas no 
contrato 
§3。ー  A multa prevista nesta cl白usula n白o tem carter compensatrio e o seu pagamento n白o eximir 
ao locador da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infra"es cometidas 

IX - CL USULA NONA - DA RESCISAO 

O presente contrato poder ser rescindido pelas situa96es previstas no art. 78, da Lei Federal n。  
8.666/93, caso em que a CONTRATANTE ter todas as garantias previstas no art. 77, da lei em 
referncia. 

- 	S 1o - Nas hioteses de rescis白o com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei 8.666/93. n白o cabe a 
V 	Contratada o direito a qualquer indeniza o 

§ 2。  - No caso de rescis白o deste Contrato, o Locador receber, apenas, o pagamento relativo aos 
meses de uso do im6vel 

X - CLAUSULA D'CIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 

As importncias devidas pelo locat白rio sero cobradas atravs de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato, titulo executivo 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Po96es, Estado da Bahia, que ser o competente para dirimir 
quest6es decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes CONTRATANTES, diante das 
testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em 03 (trs) vias de igual forma e teor. 

Po"es ・  BA, 02 de janeiro de 2018. 

梶盆盲 /4ラう  7%malva Menezes 
Locador 

Testemunhas: 

CPF: 
巳一平n階、  

O、QOQi.6L5-G6 
犀加繁cj曳、  2M  

q曳、Ss ユよ5一くメつ  
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