
Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 13/2018 	
1 

Os signatários deste instrumento, de um lado o Pe.Sátiro Bezerra do Prado Fernandes, 
Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Matina, 
Diocese de Caetité Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o n° 
986.383.785-72, residente na Praça Elginio Campos de Lima n° 470, Centro de Matina 
Bahia e, do outro lado, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, 
FUNDO PÚBLICO, CNPJ: 28.151.998/0001-44, têm justos e contratados o seguinte, que 
mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo responsável por um imóvel 
denominado São Luís Gonzaga, situado na Rua 07 de Setembro S/N, Matina Bahia, loca-o 
ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante 
estipuladas, ou seja: 

(la)_O prazo de locação é a partir de 17 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, data 
em que o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em 
que o recebeu, independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a 
hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito. 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará 
enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula 
Décima Oitava, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento; 

(2) - O aluguel é de R$: 9.924,00 (Nove mil novecentos e vinte e quatro reais), 
que o locatário se compromete a pagar pontualmente, de uma só vez, em nome do locador 
ou de seu representante; 

(3a) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se 
por todas as outras as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene 
e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, 
vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restitui-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, 
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(0) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes 
Públicos, a que der causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou 
transformações no imóvel sem autorização escrita do locador; 

(5a) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado 
quando entender conveniente; 

(6) - O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou 
em parte, sem preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no 
término do presente contrato; 

(71) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por 
todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de 
haver do poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito; 

(8) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário 
abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, 
que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(91) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da 
situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(lOa) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o 
processo executivo será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em 
qualquer caso, os honorários do advogado que o credor constituir para ressalva dos seus 
direitos; 

(11a) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado 
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, a juízo do locador, sob pena de incorrer na 
cláusula seguinte; 

(12) - Fica estipulada a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir 
qualquer cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder 
considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer 
formalidade; 

(13a) —Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas 

as obrigações acima exaradas, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE 
MATINA, FUNDO PÚBLICO, CNPJ: 28.151.998/0001-44, cuja responsabilidade, entretanto, 
perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel. 

- Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as 
despesas a que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo 
locatário, não ficam compreendidas na multa da Cláusula 12a,  mas serão pagas à parte; 

As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação 
orçamentária vigente: 
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 13/2018 conforme a Lei Federal n° 
8.666/93. 

UNIDADE: 02.03.00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.042.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA. 

(15a) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte 
falecida serão obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ. 16.417.80010001-42 

(16a) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, 
as partes interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento 
e vinte dias, findo este prazo, considera-se como desinteressante para o locatário, a sua 
continuação no imóvel ora tocado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao locador, 

impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(171) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para o funcionamento 

de uma Escola do Ensino Fundamental das séries iniciais de 11  ao 51  ano (extensão do 

Grupo Escolar Dr. Joaquim Venâncio de Castro II) deste município, não podendo ser 

mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador. 

(18a) - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será 

reajustado de acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo 
com a legislação em vigor na época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário 

concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

(jga) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, 

luz e gás, água e esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(20a) - A falta de pagamento na época supra determinada, dos alugueis e encargos, 

por si só constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, 

Interpelação ou aviso extrajudicial; 

(21a) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento 
do aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra 
obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das 
condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503— inciso 1 do Código 
Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 

locador. 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das 

testemunhas abaixo: 

Matina, 17 de janeiro de 2018. 

LOCADOR 

TESTEMUNHAS: 
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SEGUNDA-FEIRA • 05 DE FEVEREIRO DE 2018 

) ANO xIfNQM2 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 13/2018 
Processo de Dispensa N°. 13/2018 

O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 

24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. 
Contratado: Sátiro Bezerra do Prado Fernandes, CPF no. 986.383.785-72. Objeto: "Locação de um imóvel 
denominado Escola São Luís Gonzaga para funcionamento de Escola do Ensino Fundamental das séries 
iniciais de lO  ao 50  ano (extensão do Grupo Escolar Dr. Joaquim Venâncio de Castro II) deste Município de 

Matina", visando atender as necessidades dos alunos. Data: 17/01/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 

2018, a partir da data da sua assinatura. Valor R$: 9.924,00 (Nove mil novecentos e vinte e quatro reais) 

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal. 

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos, 
ara verificar as assinaturas vá ao site https:llwww.portaldeassinaturas.com br443 e utilize o código 3765-C926-1313135-C4EF. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 0812018 

Os signatários deste instrumento, de um lado ADÃO LESSA BRITO, lavrador, CPF: 
916.323.315-00 e, de outro lado, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE 
MATINA, FUNDO PÚBLICO, CNPJ: 28.151.998/0001-44, têm justos e contratados o 
seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma CASA 
RESIDENCIAL, situada na Rua Antonio Alves Pereira, S/N, Centro de Matina Bahia, loca-o 
ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante 
estipuladas, ou seja: 

(1) - O prazo de locação é a partir de 03 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018 e 
data em que o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado 
em que o recebeu independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a 
hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito. 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará 
enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel nos termos da Cláusula Décima Oitava, até 
a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento; 

(2) - O aluguel é de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) que o locatário se 
compromete a pagar pontualmente, de uma só vez, em nome do locador ou de seu 
representante. 

(3a) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se 
por todas as outras as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene 
e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, 
vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, 
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(41) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes 
Públicos, a que der causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou 
transformações no imóvel sem autorização escrita do locador; 

(5a) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado 
quando entender conveniente; 

(6a) - O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou 
em parte, sem preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser 
dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no 
término do presente contrato; 

(7a) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por 
todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de 
haver do poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

(8) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário 
abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, 
que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9a) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da 
situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10a) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o 
processo executivo será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em 
qualquer caso, os honorários do advogado que o credor constituir para ressalva dos seus 
direitos; 

(lia) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado 
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, a juízo do locador, sob pena de incorrer na 
cláusula seguinte; 

(12) - Fica estipulada a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir 
qualquer cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder 
considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer 
formalidade; 

(131) - Assina 2 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas 
as obrigações acima exaradas, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE 
MATINA, FUNDO PÚBLICO, CNPJ: 28.151.998/0001-44, cuja responsabilidade, entretanto, 
perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 

(10) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as 
despesas a que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo 
locatário, não ficam compreendidas na multa da Cláusula 12a  mas serão pagas à parte; 

Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 08/2018 conforme a Lei Federal n° 
8.666/93. 

UNIDADE: 02.03.00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 
PROJETO ATIVIDADE: 12.361 .042.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

(151) 
- Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte 

falecida serão obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 
(16a) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste 

contrato, as partes interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior 
a cento e vinte dias, findo este prazo, considera-se como desinteressante para o locatário, a 
sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao 
locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17a) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para (funcionamento 
de uma sala de aula multifuncional da Escola Municipalizada Luís Eduardo 
Magalhães), não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do 
locador. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: ae20be6c-71b9-4f91-9cc4-610670f83690



LOCADOR 

LOCATÁRIO. 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

(181) - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será 
reajustado de acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo 
com a legislação em vigor na época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário 
concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

(19a) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, 
luz e gás, água e esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(201) - A falta de pagamento, na época supra determinada, dos alugueis e encargos, 
por si só constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, 
Interpelação ou aviso extrajudicial; 

- Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento 
do aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra 
obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das 
condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 - inciso 1 do Código 
Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador. 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das 
testemunhas abaixo: 

MATINA, 03 de Janeiro de 2018. 

TESTEMUNHAS: 
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 08/2018 
Processo de Dispensa N°. 08/2018 

O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 

24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. 

Contratado: Adão Lessa Brito, CPF no 916.323.315-00, Objeto: "Locação de um imóvel para servi como sala 

de aula multifuncional da Escola Municipalizada Luís Eduardo Magalhães, Matina Bahia, visando atender os 

alunos com necessidades especiais da sede de Matina Bahia". Data: 03/01/2018. Vigência: Até 28 de 
fevereiro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor R$: 400,00 (Quatrocentos reais) 

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vã ao site https:f/www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 3765-C926-BDD5-C4EF. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 03/2018 

Os signatários deste instrumento, de um lado CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, 
Lavrador, CPF: 015.795.935-00 e, de outro lado, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO 
PÚBLICO, CNPJ: 10.420.907/0001-63, têm justos e contratados o seguinte, que 
mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de Um Imóvel, situado 
na Rua Riacho de Santana, S/N, Centro de Matina Bahia, loca-o ao segundo, aqui 
designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(1) - O prazo de locação é a partir de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, 
data em que o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado 
em que o recebeu independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a 
hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito. 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará 
enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula 
Décima Oitava, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento; 

(2) - O aluguel é de R$: 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais), que o locatário 
se compromete a pagar pontualmente, de uma só vez, em nome do locador ou de seu 
representante; 

(3a) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se 
por todas as outras as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene 
e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, 
vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, 
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(0) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes 
Públicos, a que der causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou 
transformações no imóvel sem autorização escrita do locador; 

(5a) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado 
quando entender conveniente; 

(6a) - O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou 
em parte, sem preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser 
dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no 
término do presente contrato; 

(7a) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por 
todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de 
haver do poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

(8) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário 
abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, 
que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9a) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da 
situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10a) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o 

processo executivo será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em 
qualquer caso, os honorários do advogado que o credor constituir para ressalva dos seus 
direitos; 

(111) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado 
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, a juízo do locador, sob pena de incorrer na 
cláusula seguinte; 

(12) - Fica estipulada a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir 
qualquer cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder 
considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer 
formalidade; 

(13a) 
- Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas 

as obrigações acima exaradas. o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO PÚBLICO 
CNPJ: 10.420.907/0001-63, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real 
e efetiva das chaves do imóvel,- móvel; 

(141 ) 
(14a) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as 

despesas a que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo 
locatário, não ficam compreendidas na multa da Cláusula 121  mas serão pagas à parte; 

As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação 
orçamentária vigente: 
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 03/2018, conforme a Lei Federal n° 
8.666/93. 

UNIDADE: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2309 - MANUTENÇÃO DO SAMU. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.033.2070 GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE SAUDE 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

(15) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte 
falecida serão obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

(16a) 
- Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste 

contrato, as partes interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior 
a cento e vinte dias, findo este prazo, considera-se como desinteressante para o locatário, a 
sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao 
locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

(171) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - (SAMU), não podendo ser mudada a sua 
destinação sem o consentimento expresso do locador. 

(18a) - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será 
reajustado de acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo 
com a legislação em vigor na época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário 
concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

(19a) - As despesas de consumo de água e as despesas ordinárias de condomínio 
são de responsabilidade do locatário; 

(201) - A falta de pagamento na época supra determinada, dos alugueis e encargos, 
por si só constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, 
Interpelação ou aviso extrajudicial; 

(211) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento 
do aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra 
obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das 
condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 - inciso 1 do Código 
Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador. 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das 
testemunhas abaixo: 

Matina, 03 de Janeiro de 2018. 

£fl/c 	ç 	 ç  
LOCADOR 

/- 	 LOCATÁRIO. 
/ 

TESTEMUNHAS: 
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 03/2018 
Processo de Dispensa N°. 03/2018 

O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. 
Contratado: Carlos dos Santos Carvalho, CPF no. 015.795.935-00. Objeto: "locação de um imóvel para 
instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)". Data: 03/01/2018. Vigência: Até 31 de 
dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor total: R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos 
reais). 

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal. 

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 3765-C926-BDD5-C4EF. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 09/2018 

Os signatários deste instrumento, de um lado Noemi Silva de Oliveira, CPF: 006.084.635-
66 e, de outro lado, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, FUNDO 
PÚBLICO, CNPJ: 28.151.998/0001-44, têm justos e contratados o seguinte, que 
mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador', sendo proprietário de UM IMÓVEL, situado 
na localidade de PICHICO, neste município de Matina Bahia, loca-o ao segundo, aqui 
designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja: 

(1) - O prazo de locação é a partir de 03 de Janeiro a 31 de dezembro de 2018 e 
data em que o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado 
em que o recebeu, independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a 
hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito. 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará 
enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel nos termos da Cláusula Décima Oitava, até 
a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento; 

(2) - O aluguel é de R$: 1.128,00 (Mil cento e vinte e oito reais) que o locatário se 
compromete a pagar pontualmente, de uma só vez, em nome do locador ou de seu 
representante. 

(31) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se 
por todas as outras as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene 
e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, 
vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, 
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(41) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes 
Públicos, a que der causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou 
transformações no imóvel sem autorização escrita do locador; 

(5a) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado 
quando entender conveniente; 

(6a) - O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou 
em parte, sem preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser 
dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no 
término do presente contrato; 

(7a) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por 
todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de 
haver do poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito; 
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Estado da Bahía 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

(8) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário 
abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, 
que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9a) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da 
situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes,- 

(1 oa) 

ontratantes;

(lOa) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o 
processo executivo será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em 
qualquer caso, os honorários do advogado que o credor constituir para ressalva dos seus 
direitos; 

(lia) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado 
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, a juízo do locador, sob pena de incorrer na 
cláusula seguinte; 

(12) - Fica estipulada a multa de 0,01 	'o valor contratual, a parte que infringir 
qualquer cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder 
considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer 
formalidade; 

(131) - Assina 2 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas 
as obrigações acima exaradas, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE 
MATINA, FUNDO PÚBLICO, CNPJ: 28.151.998/0001-44, cuja responsabilidade, entretanto, 
perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 

- Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as 
despesas a que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo 
locatário, não ficam compreendidas na multa da Cláusula 121,  mas serão pagas à parte; 

Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 09/2018, conforme a Lei Federal no 
8.666/93. 

UNIDADE - ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 - SÉC. MUNIC. EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO 
E LAZER. 
PROJETO/ATIVIDADE: 2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36 00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

(15a) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte 
falecida serão obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

(16a) 
- Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste 

contrato, as partes interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior 
a cento e vinte dias, findo este prazo, considera-se como desinteressante para o locatário, a 
sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao 
locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17a) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para (funcionamento 
de depósito da Escola Municipal Pe. Aldo Lucchetta, não podendo ser mudada a sua 
destinação sem o consentimento expresso do locador. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

(18a) - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será 
reajustado de acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo 
com a legislação em vigor na época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário 
concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

(19a) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, 
luz e gás, água e esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(201) - A falta de pagamento na época supra determinada, dos alugueis e encargos, 
por si só constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, 
Interpelação ou aviso extrajudicial; 

- Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento 
do aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra 
obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das 
condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503— inciso 1 do Código 
Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador. 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das 
testemunhas abaixo: 

Matina, 03 de Janeiro de 2018. 

LOCADOR 

J 

LOCATÁRIO. 

TESTEMUNHAS: 
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SEGUNDA-FEIRA • 05 DE FEVEREIRO DE 2018 

iANO XIIN2842 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIÕ 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 09/2018 
Processo de Dispensa N°. 09/2018 

O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 

24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. 

Contratado: Noemi Silva de Oliveira, CPF n°. 006.084.635-66. Objeto: 'Locação de um imóvel para 

funcionamento de depósito da Escola Municipal Pe. Aldo Lucchetta, visando atender a demanda do 
Município de Matina Bahia". Data: 03/01/2018. Vigência: até o dia 31 de dezembro de 2018, a partir da data 
da sua assinatura. Valor R$: 1.128,00 (Mil cento e vinte e oito reais). 

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal. 

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vá ao site https:í/wwwportaldeassnaturascom.br:443  e utilize o código 3765-C926-13D135-C4EF. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 10/2018 

Os signatários deste instrumento, de um lado JOSE CARLOS ALVES COTRIM, lavrador, 
com CPF: 523.642.325-20 e, de outro lado, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL (FMAS), FUNDO PÚBLICO, CNPJ: 14.807.662.0001-82, têm justos e contratados 
o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma Casa 
Residencial, situada na Rua Maria Júlia de Jesus Nogueira, S/N, Centro de Matina 
Bahia, loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições 
adiante estipuladas, ou seja: 

(1) - O prazo de locação é a partir de 03 de janeiro a 30 de março de 2018, data em que o 
locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o 
recebeu independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese 
de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito. 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto 
estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima 
Oitava, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento; 

(2) - O aluguel é de R$: 936,00 (Novecentos e trinta e seis reais), que o locatário se 
compromete a pagar pontualmente, de uma só vez, em nome do locador ou de seu 
representante. 

(31) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por 
todas as outras as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e 
limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, 
vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restitui-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, 
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(41) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a 
que der causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no 
imóvel sem autorização escrita do locador; 

(5a) - 
O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando 

entender conveniente; 

(61) - 
O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em 

parte, sem preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser 
dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no 
término do presente contrato; 

(7a) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas 
as cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do 
poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

(8a) 
- Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o 

imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar 
a construção ameaçando ruína; 

(91) 
- Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação 

do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10a) 
- Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo 

executivo será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer 
caso, os honorários do advogado que o credor constituir para ressalva dos seus direitos; 

(lia) 
- No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro 

de 30 dias a dar substituto idôneo, a juízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula 
seguinte; 

12) - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer 
cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar 
simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade; 

(13a) - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as 
obrigações acima exaradas, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), 
FUNDO PÚBLICO, CNPJ:l 4.807.662.0001-82, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará 
até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 

(14a) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as 
despesas a que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo 
locatário, não ficam compreendidas na multa da Cláusula 121 mas serão pagas à parte; 

As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação 
orçamentária vigente: 
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 10/2018, conforme a Lei Federal no 
8.666/93. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 
PROJETO ATIVIDADE: 08.243.026.2056 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. 

(151) 
- Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida 

serão obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

161) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, 
as partes interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento 
e vinte dias, findo este prazo, considera-se como desinteressante para o locatário, a sua 
continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao locador, 
impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17a) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do 
Conselho Tutelar deste Município, não podendo ser mudada a sua destinação sem o 
consentimento expresso do locador. 

(18a) - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será 
reajustado de acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo 
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1' 	i  ffi, 
 

LOCATÁRIO. 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

com a legislação em vigor na época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário 
concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

j9) 
- O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e 

gás, água e esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(20a) - 
A falta de pagamento na época supra determinada, dos alugueis e encargos, por si 

só constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação 
ou aviso extrajudicial, 

(21a) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do 
aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra 
obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das 
condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 - inciso 1 do Código 
Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador. 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das 
testemunhas abaixo: 

Matina, 03 de Janeiro de 2018. 

TESTEMUNHAS: 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

MATI NA 

f: 	

SEGUNDA-FEIRA .05 DE FEVEREIRO DE 2018 

ANOXIIN2842 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 10/2018 
Processo de Dispensa N°. 10/2018 

O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 
24, inciso lI da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. 
Contratado: José Carlos Alves Cotrim, 

CPF n°. 523.642.325-20. Objeto: "Locação de um imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar deste 

Município".Data: 0310112018. Vigência: até o dia 30 de março de 2018, a partir da data da sua assinatura. 
Valor R$: 936,00 (Novecentos e trinta e seis reais). 

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal. 

.ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vá ao site https:Iiwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3765-C926-BDD5-C4EF. 
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