
CONTRATO N°16912018 
DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00212018-D 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°00312018 de 0210112018 
Fundamentada no Art. 24 Inciso X da Lei 8.66611993 

O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO FAZ COMO LOCATÁRIO. 

O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS- BAHIA, inscrito no CNPJ sob o n 0.13.798,90510001-09, com sede à 
Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP47.530-000, neste ato representado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Carlos Augusto Ribeiro Porteis, portador do RG: 9.550.076-5 SSP-SP e CPF: 673.985,298-72, 
residente e domiciliado na Rua Daniel Leite, 20 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba. 

FAZ COMO LOCADOR 

ANTONIO SILVA FILHO, brasileiro, maior e capaz, portador CPF n.° 139.595.655-34, residente e domiciliado 
na Rua Gregório de Sã Teles, 52— Centro na cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba. 

Celebram o presente Contrato de Locação de Imóvel, nas condições que seguirão, as quais mutuamente aceitam e 
outorgam o presente instrumento, em conformidade com as qualificações exigidas pela Lei Federal 8.668193 e 
posteriores alterações, procedimento vinculado a Dispensa de Licitação n° 00212018-D, ratificada pelo Gestor 
Municipal em 02 de janeiro de101O, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Constitui objeto do presente contrato de locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na 
Praça Carmerindo José Pereira, 448 - Centro na cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba, de propriedade do 
LOCADOR, que será utilizado pelo LOCATÁRIO exclusivamente para alojamento de policiais em serviço neste 
município. 

Cláusula Segunda - O prazo de locação começa em 02 de janeiro de 2018 e termina em 31 de dezembro de 2018 
podendo ser revogado mediante acordo entre as partes. 
2.1 - Após o prazo de vigência do contrato, o LOCADOR ou LOCATÁRIO poderão solicitar a renovação ou a rescisão 
do mesmo isentando de multa, ambas as partes, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência. 

Cláusula Terceira - O aluguel na sua totalidade será de R$8.760,00(olto mil e setecentos e sessenta reais), 
pagando mensalmente o valor de R$730,00 (setecentos e trinta reais), sendo seu vencimento todo o dia 1 0  
(primeiro), que poderá ser pago até o décimo-dia subsequente a esta data. 
3.1 - O aluguel será reajustado anualmente em reajuste determinado por lei governamental ou a combinar com as 
partes. 
3.2 - O aluguel deverá ser pago em um todo, ficando vedado o pagamento fracionado da parcela no mês. 
3.3 - É de responsabilidade do LOCATÁRIO as taxas que incidem ou venham a incidir sobre o imóvel locado, 
especificamente a ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ÁGUA e IPTU, os quais deverão ser apresentados 
devidamente pagos de acordo aos seus respectivos vencimentos, no ato do pagamento da mensalidade do aluguei. 

Cláusula Quarta - O pagamento do aluguel após o vigésimo dia do vencimento sujeitará o locatário à multa de 2% 
(dois por cento) sobre o valor da mensalidade, além de juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, com o que 
desde já concorda e será cobrável, inclusive por via de execução judicial, concordando o LOCATÁRIO. 

4.1 - Os pagamentos dos aluguéis deverão ser efetuados, ao LOCADOR, através de crédito em conta corrente, ou 
cheque nominal. 

Cláusula Quinta - Findo o prazo contratual, deverá o imóvel ser entregue com aviso prévio de 30 (trinta) dias, 
totalmente desocupado e livre de ônus, independentemente de aviso judicial ou extrajudicial, entretanto convindo ao 
LOCADOR e ao LOCATÁRIO poderá a locação ser prorrogada. 
5.1 - Eventuais débitos de água, luz, e quaisquer outros, durante a vigência da locação do imóvel supracitado, mesmo 
que apurados após a vgência desta locação serão de inteira responsabilidade do LOCATÁRIO. 
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Cláusula Sexta - É expressamente vedado ao LOCATÁRIO ceder, emprestar ou sublocar no todo ou em parte, 
mesmo por períodos curtos, o imóvel tocado sem consentimento prévio e por escrito do LOCADOR, comprometendo-
se a utilizá-lo de forma a não prejudicar a sua segurança, bem como a saúde e bem estar dos vizinhos. 
6.1 - É expressamente vedado ao LOCATÁRIO negociar o referido Imóvel como sendo ponto residencial. 

Cláusula Sétima - O LOCATÁRIO recebe o imóvel em perfeitas condições de uso e obriga-se pela conservação, 
trazendo sempre as mesmas condições, responsabilizando-se pela imediata reparação de qualquer estrago feito por 
si, seus prepostos ou visitantes, obrigando-se ainda a restitui-lo quando finda a locação ou rescindindo este, limpo, 
com pintura nova e conservada, com todas as Instalações em perfeito funcionamento 
7.1 - Sendo necessário substituir qualquer aparelho ou peça de Instalação fica entendido que esta substituição se fará 
por outra da mesma qualidade, de forma que, quando forem entregues as chaves, esteja o imóvel em condições de 
ser novamente alugado, sem que por isto seja necessária qualquer despesa por parte do LOCADOR. 
7.2 - O LOCADOR, por si ou por preposto, poderá visitar o imóvel durante o dia, no período da vigência da locação, 
porém, com aviso prévio, para verificar o exato cumprimento das cláusulas deste contrato. 

Cláusula Oitava - O LOCATÁRIO obriga-se a utilizar o imóvel que lhe é locado exclusivamente para alojamento de 
policiais em serviço neste município 

Cláusula Nona - O LOCATÁRIO deverá devolver o imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza com todas 
as instalações em funcionamento tal como reconhece tê-lo recebido, não alterando o mesmo em sua estrutura, salvo 
com o consentimento prévio do LOCADOR. 
9.1 - Serão de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO todo e qualquer dano, avaria ou prejuízo ao LOCADOR e 
ou terceiros em razão de acidentes, incêndio, abalroamento ou qualquer acontecimento resultado direta ou 
indiretamente das atividades exercidas no Imóvel locado pelo LOCATÁRIO, garantindo desta forma o seu valor real. 

Cláusula Décima - No caso de desapropriação por necessidade pública ou incêndio, sem que para tal tenha 
concorrido o LOCATÁRIO, ou qualquer outro motivo que tome o imóvel imprestável a sua finalidade, o presente 
contrato ficará rescindido de pleno direito, sem indenização de parte a parte. 

Cláusula Décima Primeira - A infração de qualquer das cláusulas deste, sujeitará ao infrator a multa de 03 (três) 
meses do valor do aluguel cobrável por via executiva ou nos termos da Lei 61071, de 03 de julho de 1974. 

Cláusula Décima Segunda - Estando o imóvel sujeito a regulamento interno ou à deliberação de assembléias 
gerais, o LOCATÁRIO obriga-se a cumprir e a respeitar fielmente as disposições vigentes e as que vierem a entrar 
em vigor, cujo regulamento faz parte integrante deste contrato. 

Cláusula Décima Terceira - As partes contratantes obrigam-se por si, herdeiros e/ou sucessores a respeitar e a 
fazer respeitar o presente contrato elegendo o foro da cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba, com renúncia de 
qualquer outro que possa vir ater para dirimir as questões decorrentes deste contrato. 

Cláusula Décima Quarta - Presentes a este ato a Sr. CLERISTON FELIX DE SANTANA, brasileiro, casado, 
Secretário Municipal de Finanças, nomeado, através da Portaria n °  0112017 de 02/0112017, portador da cédula de 
identidade n.° 13.287.921.9 e CPF n°. 008.458.278-20, residente Praça Getúlio Vargas, 305 - Centro na cidade de 
Oliveira dos Brejinhos-Ba, na qualidade de FIADOR e principal pagador solidariamente responsável com o 
LOCATÁRIO pelo fiel cumprimento, durante todo o prazo contratual, de todas as cláusulas, condições e obrigações 
nele convencionados e até a entrega real e efetiva das chaves ao LOCADOR, contra recibo de quitação e que, sem 
a virtude de qualquer Lei ou acordo posterior entre LOCADOR e LOCATÁRIO, o aluguel for majorado, a sua 
responsabilidade estender-se-á. Também respondem pela fiança ora prestada, os seus herdeiros e sucessores. 

Parágrafo único — Enquanto perdurar a locação ou até que seja substituído por outro FIADOR do presente contrato, 
não poderá se eximir das obrigações deste pacto, desistindo desde já, da faculdade de exoneração de que trata os 
artigos n. °  1500 e 1503 do Código Civil, 

Cláusula Décima Quinta - A execução deste Contrato será regida pela Lei 5.666193, sendo aplicável a referida Lei, 
suas alterações posteripres e em sua omissão, os preceitos de direito pública, os preceitos da teoria geral dos 
contratos e os tçpcJpglslação civil aplicáveis à espécie.  
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Cláusula Décima Sexta - As despesas com a execução dos serviços, objeto do presente contrato, na importância 
prevista na cláusula segunda correrão à conta da Dotação Orçamentária do exercício vigente na forma abaixo 
especificada: 

02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Atividade: 2047 - Manutenção da Ordem Pública 
Elemento: 3.3.9.0.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física 
Fonte de Recursos: (00) 

Cláusula Décima Oitava - Para todas as questões resultantes do presente Contrato, será competente o Foro da 
Comarca da cidade de Oliveira dos Brejinhos-BA, excluindo-se qualquer outra por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor que leram e 
acharam conforme na presença das testemunhas abaixo declaradas. 

Oliveira dos Brejinhos/BA, 02 de 
	

2018. 

Locatário: 

CARLOS 
	

RIBEIRO PORTELA 

ANTONIO SILVA FIkHO 
CPF 139 595 655-M 

Fiador: 

Testemunhas: 	 -o Ma,  à~Kr  Awarar 

RG 05856240-03 $SP-BA 

CPF: ao 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
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Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

- 	 DECLARAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO N 9  001623 

Declaramos para os devidos fins de direito, que verificando o ARQUIVO DO CADASTRO 

IMOBILIÁRIO desta prefeitura, encontrei a declaração de registro de um imóvel residencial localizado à Pça 

Camierindo José Pereira, 448 - Casa - Centra, neste município de Oliveira dos Brejinhos-BA, Inscrito na 

Cadastro Imobiliário soba ng 01.02.025.0279.001 lançado em nome do(a) Sr(a). Antonio Silva Filho, portador(a) 

do CPF n 9  139.595,655-34 e da Carteira de Identidade n . O imóvel possui urna área de 261,00 metros 

quadrados, sendo 9,70m de frente, 8,70m de fundos, 30,00m de lado esquerdo e 30,00rn de lado direito, 

apresentando uma área construída de 103,00 metros quadrados, ficando uma área descoberta de 158,00 

metros quadrados. O imóvel apresenta os seguintes limitantes: 

LIMITANTES: 

Leste: Edinaldo Certos Rosa dos Santos 

Oeste: Praça Carmeiindo Jose Pereira 

Norte: Francisco Rodrigues da Silva 

Sul: Antonio da Silva Filho 

Documento ou Título de Domínio: Título de Domínio 

OFweira das Brejinhos-BA, 22 de dezembro de 2017 

- 

R . %WTLF 



31)12/2017 	 Emissão der via de Certido 

..T.(t sI lfl(.)iii' Itt. 

S MINISTÉRIO DA FAZENDA 
• 	 Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- 	 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DMOA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ANTONIO SILVA FILHO 
CPF: 139.596.656-34 

Ressalvado o direito de 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 tributados administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAI)) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd 4  do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho da 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços 'chttp//rfb.gov.br> ou chttp:/twww.pgfn.gov.br'. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emitida às 09:49:29 do dia 1110912017 chora e data de Brasília>. 
Válida até 1010312015. 
Código de controle da certidão: C499.1388F110I.7815 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

dá Preparar p4glna 
Nova Consulta 	 para imptenSo 

&1Tpos2AM1139595e5534... 1)1 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 3111212017 21:58 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20173825811 

NOME 

ANTONIO SILVA FILHO 

INSCRIÇÃO ESTADUAl. 	 CPF 

139.595.655-34 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendênclas de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posleriormente. 

Emitida em 31/1212017, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CRI: ou no CNRJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério de Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RddaoNegativtrpt 
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(4 	PREFEITURA DE OLIVEIRA Dos BREJINI-JOS 
ESTADO DA BAHIA 

CNP) ra 13.798.905/0001-09 

CERTIDÃO NEGA MA DE DEBITOS 

CERTIFICO Eu, LAVRO FRANCISCO DOURADO, Diretor do 

Departamento de Tributos, desta Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos, Estado da 

Bahia; para fins em que se fizerem necessários, a pedido verbal da parte interessada, que 

revendo os livros, arquivos e fichários, desta Secretaria, rio constatei débito algum em nome 

do Sr. ANTONIO SIILVA FILHO , cadastrado no CPF/CNPI/MF. N 9  139.595.655-34, estabelecido 

na Rua Gregório de Sá Te/es, N 52 - Centro, CEP: 47.530-000 - Oliveira dos Brejinhos - Bahia; 

para com a tesouraria deste município. 

A presente certidão rio exclui a obrigação do pagamento dos 

tributos que venham a ser posteriormente apurados. 

Esta certidão será válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a 

partir da data de sua emissão. 

Secretaria de Tributos deste Município de Oliveira dos Brejinhos - 

Bahia, em 22 de dezembro de 2017. 

/2 
CMfe de Oepariamztta à Tributos 
____ Portaria: 13/2017 ____ 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ANTONIO SILVA FILHO 
CPF: 139.595.655-34 
Certidão n o : 142573454/2017 
Expedição: 31/12/2017, às 22:53:38 
Validade: 28/06/2018 - 180 (cento e 
de sua expedição. 

oitenta) dias, contados da data 

Certifica-se que ANTONIO SILVA flUtO, inscrito(a) no CPF sob o n° 
139.595.655-34, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei ri °  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação  desta 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. 

INPOBMJÇÀO II4PORTAXfl'E 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante 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 ou Comissão de Conciliação Prévia, 

pGvidas e ugestõeo: cndttst.jvs.br  



OLIVEIRA DOS BREJINHOS

FEVÉRE 1 RO DE 2018 
ÀN0 Xi1 1 	 :DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

N 2 874 
- 23 DE

ESTADO DA BAHIA 
PREFEiTURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 	1. 
CCMISS.iC PaMAT4EN'TE DE UOTÁÇÕES 

RESUMO DA DISPENSA DEUCITAÇAONQ 	00212018-0 02101/2018 
PROCESSO 	ADMINISTRATIVO 	N 00312018 	02/0112018 
RESUMO bOCONTRATONa 	189/2018 

A Prefeitura Municipal de Oiv&ja dos Brejitihõs, àtftvéÉ.dÚ 
SECRETARIA 	 DE 	 ADMINJSTRAÇ&O em 

Cuimprímititt6 a ranfkaØo procedida peio Gcstot Munivip4 pela tailsAo da DISPENSA DF LICITAÇÃO, fiz 
Publicar o presente extrato 

Loca* de 01 (um) Imoet residencial, situS* na Praça CarSdfldo Jose Pereira 445 - Centro ha cidÁde da 
OBJETO Õllvelra cka BftJfrihos az 4ut será utilizado excIuivamente pura aícJam#nto de polidala em serviço neste 

murtIcípici.  

CONTRATADO 	ANTONIO SILVA flLHO 
04fl/C1'E 	139.595,655-34 

sssenta reais), pagantto mensalmente t velor de RS73000 (seteceatos e 

ó2/oj1a 

la {doze meses apos a assTnaturis do trsstrurnenta contratual 

e tsircrlres Nssos Física 

FupÀrTAçÂO:LEcAL 
ASSINAT4JRM 
Carlos 	Augusto 	Ribeiro 

Artigo 	 24 

	

porteis Qllvéir•dôs Wftjio5 	2/2018 	

L666/9L 
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