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CONTRATO N° 04412017-FMS
O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO FAZ COMO LOCATÁRIO.
O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrita
no CNPJ no. 13.798.905/0001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 197-Centro, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.848.041/0001-84,
neste ato representada pela Gestora do Fundo a Sr' ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA, inscrita no CPF
sob o n°. 639.362.245-87, residente e domiciliada na Rua Alfredo Alves de Brito, 244 - Centro na cidade de
Oliveira dos Brejinhos - BA e legalmente ratificado pelo seu Prefeito o Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela,
brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n° 9.550.076-5 SSP-SP e CPF (MF) sob o n° 673.985.298-72, residente
e domiciliado na Rua Daniel Leite, 20 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba.
FAZ COMO LOCADOR
LUCIANA CRISTINA SANTANA PEREIRA, brasileira, maior e capaz, portador do CPF n.° 310.182.975-53,
residente e domiciliada 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, mediante as cláusulas e condições seguintes, em conformidade
com as qualificações exigidas pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
Cláusula Primeira - Constitui objeto do presente contrato de locação de 01 (um) imóvel, situado na Praça
Carmerindo José Pereira, na cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba, de propriedade do LOCADOR, que será
utilizado pelo locatário exclusivamente para moradia de médicos.
Cláusula Segunda - O prazo de locação começa em 04 de janeiro de 2017 e termina em 30 de abril de 2017
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$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
pagando-se mensalmente o valor de R$600,00 (seiscentos reais), sendo seu vencimento todo o dia 11
(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 - E de responsabilidade do LOCATÁRIO as taxas que incidem ou venham a incidir sobre o imóvel locado,
especificamente a ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE AGUA e IPTU, os quais deverão ser
apresentados devidamente pagos de acordo aos seus respectivos vencimentos, no ato do pagamento da
mensalidade do aluguel.
Cláusula Quarta - O pagamento do aluguel após o décimo 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.
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5.1 - Eventuais débitos de água, luz, e quaisquer outros, durante a vigência da locação do imóvel supracitado,
mesmo que apurados após a vigência desta locação serão de inteira responsabilidade do LOCATARIO.
Cláusula Sexta - É expressamente vedado ao LOCATÁRIO ceder, emprestar ou sublocar no todo ou em parte,
mesmo por períodos curtos, o imóvel locado 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 - E expressamente vedado ao LOCATÁRIO negociar o referido imóvel como sendo ponto residencial.
Cláusula Setima - 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 restituí-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
moradia de médicos.

é

locado exclusivamente para o

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 torne 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 6/071, 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° 01/2017 de 02/01/2017, portador da
cédula de identidade n.° 13.287.921.9 e CPF no. 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

Praça João Neçy

5L4

nna, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000
Fone/Fax: (77) 3642-2157
NY

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS4
ESTADO DA BAHIA
CN PJ N° 13.798.90510001-09

*,

Menunde

OUVEIRA DOS RREJINHQ.S

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 8.666/93, sendo aplicável a
referida Lei, suas alterações posteriores e em sua omissão, os preceitos de direito público, os preceitos da
teoria geral dos contratos e os termos da legislação civil aplicáveis à espécie.
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:
Unidade orçamentária: 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade: 2070-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3.3.9.0.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recursos: (02)
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 Brejinho

iro de 2017.

Locatário:
MUNIC IlS D OLIVEIRA DOS BREJINHOS
LOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA
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Locatário:
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FUNDO MUNÍCIPAL DE SAUDE DE OJJVEIRA DOS BREJINHOS
ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA

Locador:

7(OJc4444a.

LUCIANA CRISTINA SANTANA PEREIRA

Fiador:
CLERISTON FELIX DE SANTANA

Testemunhas
CPF:Os(,qÂ. 1,? ç3
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EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO N°04512017-FMS
LOCATÁRIO: O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ
no. 13.798.905/0001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 197-Centro, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA
DOS BREJINHOS, inscrito no CNPJ sob o no. 13.848.041/0001-84, neste ato representada pela Gestora do Fundo a Sra ZAIRE
ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA, inscrita no CPF sob o n°. 639.362.245-87, residente e domiciliada na Rua Alfredo Alves de Brito, 244 Centro na cidade de Oliveira dos Brejinhos - BA e legalmente ratificado pelo seu Prefeito o Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela.
LOCADOR: LUCIANA CRISTINA SANTANA PEREIRA, brasileira, maior e capaz, portador do CPF n.° 310.182.975-53, residente e
domiciliada na cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba.
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel, situado na Praça Carmerindo José Pereira, na cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba, de propriedade
do LOCADOR, que será utilizado pelo locatário exclusivamente para moradia de médicos.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), pagando-se mensalmente o valor de R$600,00
(seiscentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORCAMENTARIA:
UNIDADE/ATIVIDADE/ELEMENTO/FONTE DE RECURSOS
Unidade orçamentária: 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade: 2070-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3.3.9.0.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recursos: (02)
ASSINATURA: 04 de janeiro de 2017.
VIGENCIA CONTRATUAL:04 de janeiro de 2017 a 30 de abril de 2017.
Carlos Augusto Ribeiro Portela/Prefeito
Zaire Ormonde de Souza Almeida/Gestora do FMSOB

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO

Atesto para os devidos fins de direito, que o EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO
acima referenciado, fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Oliveira
dos Brejinhos-Ba, ficando a disposição de todos, a partir do dia 09 de janeiro de 2017.
Clivei . dos ejinhos,, 09 de janeiro de 2017.

R,7-W;. Aves erreir. -ego
Presidente da CPL

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000
Fone/Fax: (77) 3642-2157

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS~*
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13198.905/0001-09

pfMwd.
OLIVEIRA DOS BREJINHO-S

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO N°044/2017-FMS
LOCATÁRIO:

O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ
no: 13.798.90510001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 197-Centro, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA
DOS BREJINHOS, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.848.041/0001-84, neste ato representada pela Gestora do Fundo a Sr' ZAIRE
ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA, inscrita no CPF sob o n°. 639.362.245-87, residente e domiciliada na Rua Alfredo Alves de Brito, 244
Centro na cidade de Oliveira dos Brejinhos BA e legalmente ratificado pelo seu Prefeito o Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela.

-

-

LOCADOR: LUCIANA CRISTINA SANTANA PEREIRA, brasileira, maior e capaz, portador do CPF n.° 310.182.975-53, residente e
domiciliada na cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba.
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel, situado ria Praça Carmerindo José Pereira, na cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba, de propriedade
do LOCADOR, que será utilizado pelo locatário exclusivamente para moradia de médicos.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), pagando-se mensalmente o valor de R$600,00
(seiscentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORCAMENTARIA:
UNIDADE/ATIVIDADE/ELEMENTO/FONTE DE RECURSOS
Unidade orçamentária: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade: 2070-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3.3.9.0.36.00 Outros serviços de terceiros Pessoa Física
Fonte de Recursos: (02)
-

-

-

ASSINATURA: 04 de janeiro de 2017.
VIGENCIA CONTRATUAL:04 de janeiro de 2017 a 30 de abril de 2017.
Carlos Augusto Ribeiro Portela/Prefeito
Zaire Ormonde de Souza Almeida/Gestora do FMSOB

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO
Atesto para os devidos fins de direito, que o EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO
acima referenciado, fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Oliveira
dos Brejinhos-Ba, ficando a disposição de todos, a partir do dia 09 de janeiro de 2017.
Oliveira os Brejinhos-Ba, 09 de janeiro de 2017.

Rodrigo Alves Ferreira Rego
Presidente da CPIPL
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EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO N5044/2017-FMS
LOCATÁRIO: O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS. Estado da Bania Enloade de Ereto Público interno, oscrita rio -NP 'I
13798 90510001-09, com sede na Praça João Nery Sartana 197-Centro airavs do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA
Srv
DOS BREJINHOS, inscrito no CNPJ sob o n° 13,848,04V0001-84. neste aro representada pela Gestora do Fundo a
ZAIRE
ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA vacila riu CPF sob o a0 639362245-87. residente e dornrciiivaoa na Rua Aitredo Alves de Brito. 244 -.
Centro na coace de Oiivera cos Breinhos EIA e eqalmente ratificado pelo seu Pretero o Sr Carlos Augusto Ribeiro Porteis,
LOCADOR: LUCIANA CRISTINA SANTANA PEREIRA, brasileira, maior e capaz, podador do CPF n.° 310.182.975-53, residente e
domclada na cidade de Oliveira dos Biejinhos-8a
OBJETO: Locação de 01 (um) im
iôvel, situado ria Praça Carmerindo José Pereira, na cidade de Oiveira dos Brejinhos-Ba, de propriedade
do LOCADOR. que será utilizado pelo locatário exclusivamente para moradia de médicos
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pagando-se mensalmente o valor de R5600.00
(seiscentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORCAMENTARIA:
UNIDADE/ATIVIDADE/ELEMENTO/FONTE DE RECURSOS
Unidade orçamentdria 02.05.00 * FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade' 2070-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento' 3.3 9.0.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica
Fonte de Recursos. (02)
ASSINATURA: 04 de laneiro de 2017.
VIGENCIA CONTRATUAL:04 de janeiro de 2017 a 30 de abril de 2017.
Carlos Augusto Ribero PcrtelalPrefeito
Zaire Ormonde de Souza AlmeidaGestora do FMSOB

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO

Atesto para os devidos Coa de direito, que o EXTRATO RESUMiDO DO CONTRATO
acima mteçeaciadc, tora publicado no Quadro de Aviso da Pçeieitura Muncpat de Oliveira
Coa 8re1rsnos-Ba, ficando a disposçao de todos, a partir do da 09 de lanero de 2017
O;vera_ds Bre)rr.hos-Ba, 09 de janero de 2017.

RoirIgo Aives Peneira Rego
Presidente da CPI
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