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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – Ba – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 013/2020
DL-010/2020
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 010/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a presente
locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I) LOCADOR: LÁZARO ALVES DE MIRANDA, portador do RG: Nº 00.836.770-11 SSP/BA, inscrito
no CPF – sob Nº. 007.957.715-68, residente e domiciliado à Rua Castro Alves, nº 21, centro, Iguaí, Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel Urbano localizado à Rua Rodolfo Novaes, s/n – Centro - Iguaí,
Bahia.

FIM A QUE SE DESTINA: Instalação de depósito de barracas da feira no município de Iguaí.

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais),
com pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002-GABINETE DO PREFEITO
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE:2003-GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RFGMGGRZB+60NQ6HCGLMYG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Iguaí

Quinta-feira
19 de Março de 2020
3 - Ano - Nº 2067

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – Ba – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
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XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem

prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento , bem como argüir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual a, que será sempre paga integralmente, qualquer
que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da
locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe
convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.

Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020
___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BAHIA
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_________________________________________
LÁZARO ALVES DE MIRANDA

Testemunha :________________________________
CPF:
Testemunha: _______________________________
CPF:
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DISPENSA Nº 012/2020.

PROC. ADM. Nº 012/2020.

Nome da locadora:

Raí Barbosa Lima
CPF:

015.149.075-93

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Av. Jorge Texeira, nº 276, apt. 02
BAIRRO

Município:

UF

CANDEIAS

Vitória da Conquista

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar
unidade anexa da sede da Secretaria do Trabalho e Ação Social
Valor Global:

R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais),
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com o SENHOR RAÍ
BARBOSA LIMA, brasilerio, solteiro, portador do RG nº 11.578.455-17, e inscrito sob o CPF
nº 015.149.075-93, Residente e Domiciliado na Av. Jorge Teixeira, nº 276, apt. 02,
Candeias, Vitória da Conquista/BA, para locação de imóvel urbano situado à Rua Iracy, s/n,
Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar a sede da Secretaria do Trabalho e Ação
Social.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8010-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2034-GESTÃO DOS SERV. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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DISPENSA Nº 013/2020.

PROC. ADM. Nº 013/2020.

Nome da locadora:

Juarez de Jesus Teles
CPF:

384.345.395-00

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Fazenda Juazeiro
BAIRRO

Município:

UF

ZONA RURAL ÁGUA VERMELHA

Iguaí

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar
depósito de materiais da Secretaria do Trabalho e Ação Social.
Valor Global:

R$ 12.000,00 (Doze mil reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com o SENHOR
JUAREZ DE JESUS TELES, brasileiro, portador do RG nº 387898506 SSP/BA, e inscrito
sob o CPF nº 384.345.395-00, Residente e Domiciliado na Fazenda Juazeiro, Zona Rural
Água Vermelha, Iguaí, Bahia, para locação de imóvel urbano situado à Rua Rui Barbosa, nº
210 – A, primeiro anadar, Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar depósito de
materiais da Secretaria do Trabalho e Ação Social.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2034 - GESTÃO DOS SERV. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
E. DE DESPESA:3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 016/2020
DL- nº 013/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 013/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: Juarez de Jesus Teles, portador do RG: Nº 387898506 SSP/BA, inscrito no CPF sob
Nº. 384.345.395-00, residente e domiciliado Fazenda Juazeiro, zona rural do município de Iguaí, Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel Urbano localizado à Rua Rui Barbosa, nº 210 – A , primeiro
andar, Centro, Iguaí, Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Funcionamento do Depósito de Materiais da Secretaria do Trabalho e
Ação Social

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.000,00 (Hum mil reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 12.000,00 (Doze mil reais), com pagamento
efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2034 - GESTÃO DOS SERV. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
E. DE DESPESA:3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
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conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
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XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem

prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento , bem como argüir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA

____________________________________________________
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JUAREZ DE JESUS TELES
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ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 053/2020.

O Prefeito Municipal de Iguaí/BA, ADJUDICA após análise e julgamento dos envelopes A e B,
com base na Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e nas disposições, o Pregão Presencial nº 012/2020,
objetivando a contratação de Empresa para aquisição de madeira tipo Eucalipto, visando atender a
demanda das Secretarias da Prefeitura do Município de Iguaí/BA, com entrega parcelada para o ano
de 2020 (dois mil e vinte).
Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Empresa classificada como vencedora:

LICITANTE

LOTE
ÚNICO

EMPRESA ERIVALDO NASCIMENTO DE SOUSA DE
IGUAI - ME. - CNPJ: 09.278.647/0001-54.

UNICO

PROPOSTA VENCEDORA
FINAL

TOTAL

R$ 345.419,30
R$ 345.419,30

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: R$ 345.419,30 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e
dezenove reais e trinta centavos).

Iguaí/BA, em 12 de março de 2020.

RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 053/2020.

O Prefeito Municipal de Iguaí/BA, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o resultado do
julgamento do Pregão Presencial nº 012/2020, objetivando a contratação de Empresa para aquisição
de madeira tipo Eucalipto, visando atender a demanda das Secretarias da Prefeitura do Município de
Iguaí/BA, com entrega parcelada para o ano de 2020 (dois mil e vinte), e declara a empresa
constante no quadro, vencedora:

LICITANTE

LOTE
ÚNICO

EMPRESA ERIVALDO NASCIMENTO DE SOUSA DE
IGUAI - ME. - CNPJ: 09.278.647/0001-54.

UNICO

PROPOSTA VENCEDORA
FINAL

TOTAL

R$ 345.419,30
R$ 345.419,30

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: R$ 345.419,30 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e
dezenove reais e trinta centavos).

Encaminhem-se os autos do processo para formalização do contrato.

Iguaí/BA, em 12 de março de 2020.

RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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CONTRATO Nº 031/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede na Praça Manoel Novaes, nº. 08, Centro, Iguaí/BA, inscrita no CNPJ
sob Nº. 13.858.303/0001-91, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. RONALDO MOITINHO
DOS SANTOS.
CONTRATADO: ELISANGELA COSTA DO CARMO, brasileiro, maior, portador do RG nº 11173054-65
e inscrito sob CPF nº 022.226.615-52, residente e domiciliado na Rua de Poções, nº 47, Centro,
Iguaí/BA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste instrumento, locação de máquina de Algodão Doce para o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Iguaí/BA
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o Valor de R$ 425,00 (Quatrocentos e vinte e cinco
reais), pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato, conforme relação
abaixo:
2.2 – DO REAJUSTE - Os preços deverão ser mantidos fixos até a liquidação, e qualquer fato
superveniente deverá ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
3.1. A vigência do contrato será a partir da data de assinatura até o Dia 28/02/2020, quando se encerra o
Objeto desse contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
4.1. A CONTRATADA assume, exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações
trabalhistas, previdenciárias, sociais, de seguro com pessoal que vier a contratar, transporte, carga e
descarga, comprometendo-se, ainda, a observar as normas técnicas, no que lhe for aplicável.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES E RESCISÕES
5.1 – O presente instrumento só poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65, seus incisos e
parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93.
5.2 – O presente Instrumento poderá, ainda, ser rescindido por qualquer uma das razões constantes do
art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93.
5.3 – Ocorrentes motivos de caso fortuito ou de força maior impeditivos da entrega do objeto, deverá a
contratada comunicá-las por escrito ao Contratante. Enquanto perdurarem tais motivos, ficam suspensos
os direitos e deveres decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
6.1 – A fiscalização da prestação de serviço do objeto deste contrato estará a cargo do CONTRATANTE,
através de funcionários, por ela designados, cabendo aos mesmos que se faça cumprir o que contém o
presente Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 – As despesas decorrentes deste ajuste correrão às custas da seguinte Dotação Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2087 - Gestão do Bloco da Proteção Social Básica
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
CLÁUSULA OITAVA – DA NATUREZA JURÍDICA
8.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Iguaí-BA, para solucionar todas as questões oriundas deste
ajuste, quando não resolvidas por via administrativa, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em três vias de
igual teor e forma e uma só finalidade, perante duas testemunhas que igualmente assinam.

Iguaí, Bahia, 28 de janeiro de 2020.

______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

________________________________________________
ELISANGELA COSTA DO CARMO
CONTRATADO
Testemunhas:
1. _______________________________________
CPF Nº.
2. ____________________________________
CPF Nº.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 017/2020
DL- nº 014/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 014/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: Iranice Soares da Silva Lima, portadora do RG: Nº 0189882298 SSP/BA, inscrito no
CPF – sob Nº.207.807.885-91, residente e domiciliada à Rua Flamboiant, nº 50, bairro Arnulfo, Iguaí, Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel urbano situado à Rua Iracy, nº 01, Centro, Iguaí, Bahia .
FIM A QUE SE DESTINA: Instalação da Sede da Secretaria do Trabalho e Ação Social.

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária
seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2034-GESTÃO DOS SERV. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
E. DE DESPESA:3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de aluguel
a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores iguais
as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este contrato,
fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placa,
letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
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c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e
de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos
que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e
penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de
determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo LOCADOR,
repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado primitivo, não
podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel sempre
que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado primitivo, não
podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará o
LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em condições
de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em
que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do imóvel
locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava, sem
prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada como de
natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e obrigatoriedade
de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier a
permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento , bem como argüir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
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LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá fazer
o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será sempre
paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a
prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela
parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento não
exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos ocasionados no
imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor, na
presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA

____________________________________________________
IRANICE SOARES DA SILVA LIMA

Testemunhas: ________________________________________
CPF:_______________________________
Testemunha:_________________________________________
CPF:________________________________
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 018/2020
DL- nº 015/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 015/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: ARLINDO PIRES DA SILVA FILHO, portador do RG: Nº 862.697-98 SSP/BA, inscrita
no CPF – sob nº. 021.441.585-68, residente e domiciliado à Rua Arlindo Pires, 587, Centro - Iguaí - Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Uma área de terra, medindo 5 mil m², localizada na Fazenda
Palmeira, Município de Iguaí-Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Aterro Sanitário do Município de Iguaí.
IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.750,00 (Mil Setecentos e Cinquenta Reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
Unidade Orçamentária: 90001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA;
Ação: 2050 – Manutenção da Limpeza Pública da Sede, Distrito e Zona Rural do Município;
E. de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Fonte: 100 – Recursos Ordinários.
VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
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iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
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XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento , bem como argüir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020

____________________________________________________
Prefeitura Municipal de Iguaí/BA

____________________________________________________
Arlindo Pires da Silva Filho
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DISPENSA Nº 016/2020.

PROC. ADM. Nº 016/2020.

Nome da locadora:

Verbena Oliveira de Carvalho
CPF:

085.001.855-20

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Dr. Alberto Ponde, nº 385, AP 402.
BAIRRO

Município:

UF

CANDEAL

Salvador

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar a
Casa de Música do Município de Iguaí, Bahia.
Valor Global:

R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais),
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHORA
VERBENA OLIVEIRA DE CARVALHO, brasileira, portadora do RG nº 01.147.629-02 e
inscrita sob o CPF nº 085.001.855-20, Residente e Domiciliada na Rua Dr. Alberto Ponde, nº
385, AP 402, Candeal, Salvador, Bahia, para locação de imóvel urbano situado à Rua Iracy,
nº 207, Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar a Casa da Música.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8010-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2034-GESTÃO DOS SERV. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00

base legal:
ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS
MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de
Dispensa de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93,
que fundamenta e autoriza, com Dispensa de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA
02/01/2020

_______________________
____________________
______________________
Edineide Lousado de A. de Rosiane O. dos S. Pereira
Membro
Oliveira
Presidente
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA
02/01/2020.

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 019/2020
DL- 016/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 019/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: Verbena Oliveira de Carvalho, portadora do RG: Nº 01.147.629-02 SSP/BA,
inscrita no CPF sob Nº. 085.001.855-20, residente e domiciliada à Rua Dr. Alberto Ponde, nº 385,
AP 402, Candeal, Salvador, Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel Urbano localizado à Rua Iracy, nº 207, centro, Iguaí, Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Funcionamento da Casa de Música do Município de Iguaí.

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 800,00 (Oitocentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12(doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8010-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2034-GESTÃO DOS SERV. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
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exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
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XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1 (hum) mês de aluguel, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
_____________________________________
VERBENA OLIVEIRA CARVALHO
_____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BAHIA
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Testemunha:________________________________
CPF:
Testemunha: _______________________________
CPF:
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PROC. ADM. Nº 017/2020.

DISPENSA Nº 017/2020.
Nome da locadora:

Daryny Oliveira Borges
CPF:

033.255.265-94

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Monteiro Lobato, nº 173, AP-02
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguaí

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar
Biblioteca Municipal
Valor Global:

R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHORA
DARYNY OLIVEIRA BORGES, brasileira, portadora do RG nº 59.146.625-9, e inscrito sob o
CPF nº 033.255.265-94, Residente e Domiciliada na Rua Monteiro Lobato, 173, AP-02
Centro, Iguaí/BA, para locação de imóvel urbano situado à Rua Monteiro Lobato, nº 173,
Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar Biblioteca Municipal.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE: 1- RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 25%
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa de
Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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CONTRATO nº 020/2020
DL Nº 017/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 017/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a presente
locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: DARYNY OLIVEIRA BORGES, portadora do RG: Nº 59.146.625-9 SSP/BA, inscrito no CPF
– sob Nº.033.255.265-94, residente e domiciliada à Rua Monteiro Lobato, nº 173, AP – 02, centro, Iguaí,
Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel Urbano localizado à Rua Monteiro Lobato, nº 173 – Centro - Iguaí,
Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Instalação da Biblioteca Municipal.

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária
seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE: 1- RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 25%
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de aluguel a
satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendoo em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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 exclusiva as
despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas,
portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas,
torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras, inclusive obrigando-se a pintá-lo
novamente em sua desocupação, com tintas e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o
laudo de vistoria, assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
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b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placa,
letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;

c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual
forma alterar a destinação da locação;

d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que
forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e penalidades
decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de determinações por aqueles
poderes;

e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo LOCADOR, repor
por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo
exigir qualquer indenização;

f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for
para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo exigir
qualquer indenização:

g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas que se
compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará o LOCATÁRIO,
responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em condições de ser recebido pelo
LOCADOR;

h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará fazer uma
vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido,
pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do imóvel locado
ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava, sem prejuízo
de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada como de natureza grave,
acarretando a rescisão contratual, com o conseqüente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação
dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes Públicos,
ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer responsabilidade
decorrente.
XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier a
permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice determinado
pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem prejuízo
do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o LOCATÁRIO pretender
qualquer indenização ou ressarcimento , bem como argüir direito de retenção pelas mesmas.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RFGMGGRZB+60NQ6HCGLMYG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
19 de Março de 2020
34 - Ano - Nº 2067

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – Ba – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao Regimento do
Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao LOCADOR todos os
direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá fazer o
pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.

XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente contrato
em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual
ou legal na multa igual ao valor de 1(mês) de locação, que será sempre paga integralmente, qualquer
que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O
pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;

a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado toda vez
que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual proporcionalidade,
reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento não exime, caso de rescisão,
a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos ocasionados no imóvel locado;

b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor, na
presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.

Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020

_______________________________
Prefeitura Municipal de Iguaí-Bahia
_________________________________
Daryny Oliveira Borges

Testemunha :________________________________
CPF:
Testemunha: _______________________________
CPF:
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EXTRATO DE CONTRATO N. 067/2020.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 053/2020.

EXTRATO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE IGUAI – BA. E A EMPRESA ERIVALDO NASCIMENTO DE SOUSA DE IGUAI - ME.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, por
intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 –
Centro, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado, portador do CPF n°
568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000,
Iguaí/BA.

CONTRATADA: EMPRESA ERIVALDO NASCIMENTO DE SOUSA DE IGUAI – ME., CNPJ nº 09.278.647/0001-54,
Inscrição Estadual nº 076.112.500 situado à TV Miguel Vieira Ferreira, n. 22 A, Bairro São Cristóvão, Iguaí, BA, CEP
45.280-000, vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 012/2020, Processo Administrativo nº.
053/2020, neste ato representado pelo Sr. ERIVALDO NASCIMENTO DE SOUSA, portador de documento de identidade nº
03.429.256-01, emitido por SSP/BA.
I - DO OBJETO
Contratação de Empresa para aquisição de madeira tipo Eucalipto, visando atender a demanda das Secretarias da
Prefeitura do Município de Iguaí/BA, com entrega parcelada para o ano de 2020 (dois mil e vinte), conforme
Especificações, Quantitativos e Condições descritos no ANEXO I – Termo de referência, da licitação do Pregão Presencial
nº. 012/2020.
II - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

ADMINISTRAÇÃO
5005 - ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5005 - ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
DE PRÉDIO DA
ADMINISTRAÇÃO
2006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS
DA SECRETARIA DE ADMIN E
FINANÇAS

3.3.90.30.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2014 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS
DA EDUCAÇÃO
1003 - MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

1009 - AMPL. E REFORMA DE
UNID. DE ENSINO NA SEDE,
DISTRITOS E ZONA RURAL

3.3.90.30.00
4.4.90.51.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00

1006 - CONSTRUÇÃO DE
UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00

1007 - AMPL. E REFORMA DE
UNID. DE ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00
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6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
INFANTIL

3.3.90.30.00

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%

2021 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTO

3.3.90.30.00

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.30.00

CULTURA
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

6007 - CULTURA
6007 - CULTURA
6007 - CULTURA

24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

6007 - CULTURA

10 - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

6007 - CULTURA

24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1017 - CONSTRUÇÃO DA CASA
DO ARTESANATO
1018 - CONSTRUÇÃO DE
CENTRO DE CULTURA
2024 - APOIO E REALIZAÇÃO DE
EVENTOS CULTURAIS E
FESTEJOS TRADICIONAIS
2030 - GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE DIFUSÃO CULTURAL
2086 - APOIO E REALIZAÇÃO DE
EVENTOS CULTURAIS E
FESTEJOS TRAD. RELIGIOSOS

4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

AÇÃO SOCIAL
8009 - FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8009 - FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS

2089 - PROGRAMA PRIMEIRA
INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.30.00

2039 - BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00

2087 - GESTÃO DO BLOCO DA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.90.30.00

8009 - FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FEAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FEAS
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
– FNAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FEAS
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
– FNAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FEAS
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
– FNAS

8010 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO
E AÇÃO SOCIAL

24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2034 - GESTÃO DOS SERV. DE
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

3.3.90.30.00

8010 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO
E AÇÃO SOCIAL

24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
– FNAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1029 - CONSTRUÇÃO DE UNID.
DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.4.90.51.00

8010 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO
E AÇÃO SOCIAL
8011 - MANUTENÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
– FNAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1030 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
DE UNID. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

3.3.90.30.00

29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
– FNAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2036 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS
DO FUNDO MUN. DE ASSIST.
CRINÇA/ ADOLEC.

3.3.90.30.00

10011 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%

10011 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

8009 - FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8009 - FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2088 - GESTÃO DO BLOCO DA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
2345 - MANUTENÇÃO DOS
DEMAIS RECURSOS DE
PROGRAMAS POLITICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

SAÚDE

10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE
10011 - FUNDO

2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
23 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
SAÚDE
2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%

2058 - GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE SAÚDE
1047 - MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE SAÚDE DA ALTAE
MÉDIA COMPLEX.

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

1048 - CONSTRUÇÃO DE
UNIDADES DE ATENÇÃO
BÁSICA

4.4.90.51.00

1049 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

3.3.90.30.00

CONTRATO N. 067/2020
Pregão Presencial nº. 012/2020 – FL. 2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RFGMGGRZB+60NQ6HCGLMYG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Iguaí

Quinta-feira
19 de Março de 2020
37 - Ano - Nº 2067

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
MUNICIPALDE SAÚDE

10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE
10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE
10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE
10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE

14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
23 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
SAÚDE
2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE

14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE

14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE

10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE

10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE
10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE
10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE
10011 - FUNDO
MUNICIPALDE SAÚDE

2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
23 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
SAÚDE
2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
23 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
SAÚDE
2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

DE UNIDADES DE ATENÇÃO
BÁSICA, NA SEDE, DISTRITOS E
ZONA RURAL

4.4.90.51.00

2061 - PISO DE ATENÇÃO
BÁSICA FIXO

3.3.90.30.00

2062 - SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.90.30.00

2063 - AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.90.30.00

2065 - SAÚDE BUCAL

3.3.90.30.00

2075 - MELHORIA DO ACESSO E
DA QUALIDADE DAS AÇAO
BÁSICA - PMAQ
2344 - GESTÃO DAS AÇÕES DO
NASF

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

1052 - AMPL. REFORMA DE
UNIDADES DE MÉDIA
CMPLEXIDADE

3.3.90.30.00
4.4.90.51.00

1056 - CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS

4.4.90.51.00

2073 - CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - CAPS

3.3.90.30.00

14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

2070 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.90.30.00

14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

2071 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00

2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15%
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
23 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
SAÚDE

1055 - CONST. DO CAF CENTRO DE ASSISTÊNCIA
FARMACEUTICA

4.4.90.51.00

AGRICULTURA
11012 - AGRICULTURA

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

11012 - AGRICULTURA

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

11012 - AGRICULTURA

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

11012 - AGRICULTURA

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

12013 - TURISMO

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2076 - GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE AGRICULTURA
2078 - MANUTENÇÃO DO
MATADOURO MUNICIPAL
2077 - DESENVOLVIMENTO DE
AGRICULTURA FAMILIAR
2079 - PROMOÇÃO DA
PRODUÇÃO ANIMAL

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

TURISMO
2081 - GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE TURISMO

3.3.90.30.00

MEIO AMBIENTE
13014 - MEIO AMBIENTE

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

13014 - MEIO AMBIENTE

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

13014 - MEIO AMBIENTE

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

13014 - MEIO AMBIENTE

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2082 - GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE MEIO AMBIENTE
2083 - MANUTENÇÃO DO
HORTO FLORESTAL
2084 - PROGRAMA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL
1057 - RECUPERAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS MATAS
CILIARES

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

ESPORTE
14008 - ESPORTE

24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1019 - CONSTRUÇÃO DE
CAMPOS DE FUTEBOL, GINASIO
E QUADRA ESPORTIVA NA
SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL

4.4.90.51.00

14008 - ESPORTE

24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS

1020 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

3.3.90.30.00
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100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

14008 - ESPORTE

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

14008 - ESPORTE

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

14008 - ESPORTE

24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DE CAMPOS DE FUTEBOL,
GINASIO E QUADRA NA SEDE,
DISTRITOS E ZONA RURAL
2032 - GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE ESPORTE
2033 - APOIO E REALIZAÇÃO DE
EVENTOS ESPORTIVOS
1026 - CONSTRUÇÃO DE AREA
DEE LAZER

4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
4.4.90.51.00

INFRAESTRUTURA
90001 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
90001 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
90001 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
90001 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
90001 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
90001 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
90001 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
90001 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

16 - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO
DOMÍNIO ECONÔMICO –CIDE
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
16 - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO
DOMÍNIO ECONÔMICO –CIDE
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
16 - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO
DOMÍNIO ECONÔMICO –CIDE
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1033 - OBRAS DE INFRA
ESTRUTURA

4.4.90.51.00

1035 - OBRAS DE INFRA
ESTRUTURA NO DISTRITO DE
ALTAMIRA

4.4.90.51.00

1039 - MODERNIZAÇÃO DA
FEIRA E MERCADO DE CARNES

4.4.90.51.00

24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS –
OUTROS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1040 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
DE CEMITERIOS PUBLICOS

4.4.90.51.00

16 - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO
DOMÍNIO ECONÔMICO –CIDE
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2048 - GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE INFRA-ESTRUTURA E
SERVIÇOS PUBLICOS
2056 - MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA
1046 - CONSTRUÇÃO E
MELHORIA DE CASAS
POPULARES
1042 - CONSTRUÇÃO DE
PONTES NAS ESTRADAS
VICINAIS

42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS OUTROS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
92 - ALIENAÇÃO DE BENS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00

III - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ 345.419,30 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e
trinta centavos).

IV - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA
O prazo de vigência do presente contrato é até dia 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte),
contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art.57 da lei
8.666/93.
A forma de entrega do objeto do presente contrato é PARCELADA.
V - FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Iguaí - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Iguaí/BA, em 12 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
CONTRATANTE

EMPRESA ERIVALDO NASCIMENTO DE SOUSA DE IGUAI - ME.
CNPJ: 09.278.647/0001-54.
CONTRATADO
CONTRATO N. 067/2020
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=

DISPENSA Nº 006/2020.

PROC. ADM. Nº 006/2020.

Nome da locadora:

Marinalva Ribeiro
CPF:

181.743.295-87

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Manoel Pereira, 168
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguai

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar a
sede do Conselho Tutelar.
Valor Global:

R$ 19.200,00 (Dezenove mil e seiscentos reais),
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHORA
MARINALVA RIBEIRO, brasileria, solteira, portadora do RG nº 00933153 09, e inscrita sob
o CPF nº 181.743.295 87, Residente e Domiciliada na Rua Manoel Pereira, 168, Centro,
Iguai/BA, para locação de imóvel urbano situado à Rua Monteiro Lobato, s/n, Centro, Iguaí,
Bahia, com a finalidade de instalar a sede do Conselho Tutelar.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para compra ou locação
de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração. O
conselho tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes,
fazendo parte da Administração Pública local. Para seu bom funcionamento, necessita de
uma sede espaçosa e bem localizada, características encontradas no imóvel objeto da
locação.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação
prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FONTE: 29-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO –FNAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2036 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DO FUNDO MUN. DE ASSIST. CRINÇA/
ADOLEC.
E. DE DESPESA:3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________
_________________
Rosiane O. dos S. Pereira Evanete C. dos S. Cardoso
Presidente
Membro
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA
Edineide Lousado de A. de Oliveira

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – Ba – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91
CONTRATO Nº 008/2020
DL-006/2020
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 006/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a presente
locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: Sra. MARINALVA RIBEIRO, portadora do CPF nº 181.743.295-87, residente na Rua Manoel
Pereira, nº 198, Centro, nesta cidade.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel Urbano localizado à Rua Monteiro Lobato, s/n – Centro - Iguaí, Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Instalação da Sede do Conselho Tutelar.

V) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária
seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FONTE: 29-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO –FNAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2036 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DO FUNDO MUN. DE ASSIST. CRINÇA/ ADOLEC.
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de aluguel a
satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendoo em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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 exclusiva as
despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas,
portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas,
torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras, inclusive obrigando-se a pintá-lo
novamente em sua desocupação, com tintas e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o
laudo de vistoria, assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RFGMGGRZB+60NQ6HCGLMYG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
19 de Março de 2020
42 - Ano - Nº 2067

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – Ba – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placa,
letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;

c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual
forma alterar a destinação da locação;

d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que
forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e penalidades
decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de determinações por aqueles
poderes;

e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo LOCADOR, repor
por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo
exigir qualquer indenização;

f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for
para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo exigir
qualquer indenização:

g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas que se
compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará o LOCATÁRIO,
responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em condições de ser recebido pelo
LOCADOR;

h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará fazer uma
vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido,
pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do imóvel locado
ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava, sem prejuízo
de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada como de natureza grave,
acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação
dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes Públicos,
ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer responsabilidade
decorrente.
XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier a
permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice determinado
pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem prejuízo
do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o LOCATÁRIO pretender
qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de retenção pelas mesmas.
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XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao Regimento do
Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao LOCADOR todos os
direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá fazer o
pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente contrato
em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual
ou legal na multa igual a, que será sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual
decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não
obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;

a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado toda vez
que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual proporcionalidade,
reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento não exime, caso de rescisão,
a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos ocasionados no imóvel locado;

b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor, na
presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020
___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BAHIA

_________________________________________
MARINALVA RIBEIRO

Testemunha :________________________________
CPF:
Testemunha: _______________________________
CPF:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RFGMGGRZB+60NQ6HCGLMYG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
19 de Março de 2020
44 - Ano - Nº 2067

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91

PROC. ADM. Nº 009/2020.

DISPENSA Nº 009/2020.
Nome da locadora:

Edvaldo Balbino da Silva Júnior
CPF:

359.068.205-15

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Rodrigo Texeira, nº 31 B
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguaí

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar sede
da Coordenação de Transporte
Valor Global:

R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHOR
EDVALDO BALBINO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, portador do RG nº 01.617.000-80, e
inscrito sob o CPF nº 359.068.205-15, Residente e Domiciliado na Rua Rodrigo Texeira, nº
31 B, Centro, Iguaí, Bahia, para locação de imóvel urbano situado à Rua Presidente Vargas,
nº 15, 1º andar, sala 02, Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar a Sede da
Coordenação de Transporte no Município de Iguaí.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2048 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS
PUBLICOS
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa de
Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
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DISPENSA Nº 005/2020

PROC. ADM. Nº 005/2020.

Nome da locadora:

MARIA DE LOURDES SILVA FREITAS
CPF:

004.223.435-28

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Rodolfo Novais, nº30
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguaí

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar o
departamento de Tributos e a reprografia do município de Iguaí/BA
Valor Global:

R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHORA
MARIA DE LOURDES SILVA FREITAS, brasilerio, portadora do RG nº 0231595640, e
inscrita sob o CPF nº 004.223.435-28, Residente e Domiciliada na Rua Rodolfo Novais, 30,
Centro, Iguaí/BA, para locação de imóvel urbano situado à Av. Eduardo Gomes, s/n,
Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar o departamento de Tributos e a
Reprografia do Município de Iguaí/BA.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, justificativa de contratação por dispensa com
base no Art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93, que autoriza a contratação direta. Ressalta-se,
também, que o valor do objeto contratado está compatível com os valores praticados no
mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMIN E
FINANÇAS
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
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CNPJ.: 13.858.303.0001-91

DISPENSA Nº 018/2020.

PROC. ADM. Nº 018/2020.

Nome da locadora:

Danielli Guimarães Silveira
CPF:

928.334.705-68

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Itapetinga, 112, apt. 1003
BAIRRO

Município:

UF

JARDIM BRASÍLIA / PERNAMBUÉS

Salvador

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar a
sede da Secretaria Municipal de Educação
Valor Global:

R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais),
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHORA
DANIELLI GUIMARÃES SILVEIRA, brasileira, portadora do RG nº 0814149197, e inscrita
sob o CPF nº 928.334.705-68, Residente e Domiciliada na Rua Itapetinga, nº 112, apt. 1003,
Jardim Brasília/Pernambués, Salvador, Bahia, para locação de imóvel urbano situado à Av
Eduardo Gomes, 262,Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar a Sede da Secretaria
Municipal de Educação.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO
FONTE: 01 – EDUCAÇÃO 25%
E. DE DESPESA: 33.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________
_________________
Rosiane O. dos S. Pereira Evanete C. dos S. Cardoso
Presidente
Membro
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA
Edineide Lousado de A. de Oliveira

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – Ba – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91
CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 021/2020
DL- nº 018/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 018/2020

Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada
a presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: Danielli Guimarães Silveira, portadora do RG: Nº 0814149197 SSP/BA,
inscrito no CPF – sob Nº. 928.334.705-68, residente e domiciliada à Rua Itapetinga, nº 112,
apt. 1003, Jardim Brasília/Pernambués, Salvador, Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu
Prefeito Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel Urbano localizado à AV. Eduardo Gomes, nº262, centro,
Iguaí, Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Educação.
IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos
reais), com pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO
FONTE: 01 – EDUCAÇÃO 25%
E. DE DESPESA: 33.90.36.00
VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel
locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
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a) Manter o 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 exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se
referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores,
vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e
quaisquer outras, inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação,
com tintas e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria,
assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de
luminosos, placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito,
do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer
pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas,
correção monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação
no cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu
estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das
cláusulas que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou
reparo, ficará o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o
prédio esteja em condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR
mandará fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha
nas condições em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.

IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
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como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e
quaisquer responsabilidade decorrente.
XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso
vier a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante
índice determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada
pelo LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao
imóvel, sem prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não
podendo o LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento , bem como
argüir direito de retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado
ao LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser
promulgada durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO
deverá fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês
subsequente.
PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento será efetuado via transferência bancária para conta
de titularidade da Locadora cujo os dados se seguem:
BANCO SANTANDER
AG: 3747
C/C: 02008706-2
DANIELLI GUIMARÃES SILVEIRA
CPF: 92833470568
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o
presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir
qualquer disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação,
que será sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido,
inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não
obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será
reajustado toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre
respeitada igual proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem
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como o seu pagamento não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos
aluguéis e danos ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os
seus domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual
teor, na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA
____________________________________________________
DANIELLI GUIMARÃES SILVEIRA

Testemunhas: ________________________________________
CPF:_______________________________
Testemunha:_________________________________________
CPF:________________________________
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CONTRATO nº 008/2020
DL- nº 005/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 005/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADORA: Maria de Lourdes Silva Freitas, portador do RG: Nº 0231595640 SSP/BA, inscrito
no CPF – sob Nº. 004.223.435-28, residente e domiciliado à Rua Rodolfo Novais, nº30, Centro, Iguaí/BA.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO Imóvel urbano localizado na Av. Eduardo Gomes, sn – Centro - Iguaí
Bahia

FIM A QUE SE DESTINA: Instalação do Departamento de Tributos e Reprografia.

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.750,00 (Mil, setecentos e cinquenta reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMIN E FINANÇAS
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
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inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
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XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento , bem como argüir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA

____________________________________________________
Maria de Lourdes Silva Freitas
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 022/2020
DL- nº 019/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 019/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: REGINALDO NOVAES PINTO, portador do RG: Nº 01245807-42 SSP/BA, inscrita no
CPF – sob nº. 135.741.165-00, residente e domiciliado à Pça Manoel Novaes, s/n, Centro - Iguaí - Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Uma área de terra, medindo 100 m de frente por 100 m de frente ao
fundo, totalizando 10.000 m2, localizada na Fazenda Alto Formoso, Município de Iguaí - Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Para armazenamento e incineração Lixo Urbano na Sede do Município.
IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais),
com pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
Unidade Orçamentária: 90001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA;
Ação: 2050 – Manutenção da Limpeza Pública da Sede, Distrito e Zona Rural do Município;
E. de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Fonte: 100 – Recursos Ordinários.
VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
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iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
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XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento , bem como argüir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA

____________________________________________________
REGINALDO NOVAES PINTO

Testemunhas: ________________________________________
CPF:_______________________________
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 023/2020
DL- nº 020/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 020/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: WILSON SIMÕES SANTANA, inscrito no CPF – sob nº 898.346.235-34, residente
e domiciliado à Presidente Médici, Distrito de Iguaibi - Iguaí - Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Uma área de terra, localizada na Fazenda Alegria, Distrito de Iguaibi,
Município de Iguaí - Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Para armazenamento e incineração Lixo no Distrito de Iguaibi.

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 500,00 (Quinhentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 6.000,00 (Seis mil reais), com pagamento
efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
Unidade Orçamentária: 90001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA;
Ação: 2050 – Manutenção da Limpeza Pública da Sede, Distrito e Zona Rural do Município;
E. de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Fonte: 100 – Recursos Ordinários.
VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
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iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
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XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como argüir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA
____________________________________________________
WILSON SIMÕES SANTANA

Testemunhas: ________________________________________
CPF:_______________________________
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DISPENSA Nº 021/2020.

PROC. ADM. Nº 021/2020.

Nome da locadora:

DELMIRA SILVA LIMA
CPF:

463.026.115-04

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua São João, nº 47
BAIRRO

Município:

UF

FÁTIMA

Itabuna

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar o
unidade do Cras no Município de Iguaí
Valor Global:

R$ 12.540,00 (Doze mil, quinhentos e quarenta Reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHORA
DELMIRA SILVA LIMA, brasileira, aposentada, viúva, nascida em 23/09/1931, cédula de
identidade nº: 01571841 70, SSPBA expedida em 01/02/2008, inscrita no CPF sob nº
463.026.115-04, residente e domiciliada na Rua São João, nº 47, 1º Andar - Fátima - Itabuna
– BA, representada pela sua bastante procuradora a Sra. Margarida Silva Lima Amorim,
brasileira, enfermeira, casada, nascida em 26/11/1969, cédula de identidade nº:
0360052827, SSPBA expedida em 13/11/2014, inscrita no CPF sob nº: 463.049.245-34,
residente e domiciliada na Rua São João, nº 47 - Fátima - Itabuna - BA, para locação de
imóvel urbano situado à Rua Iracy, nº 318, Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar
unidade do CRAS.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2087 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
E. DE DESPESA:3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________ ______________________
Rosiane O. dos S. Pereira Evanete C. dos S. Cardoso
Presidente
Membro
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA
Edineide Lousado de A. de Oliveira

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 024/2020
DL- nº 021/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 021/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: DELMIRA SILVA LIMA, brasileira, aposentada, viúva, nascida em 23/09/1931,

cédula de identidade nº: 01571841 70, SSPBA expedida em 01/02/2008, inscrita no CPF sob
nº 463.026.115-04, residente e domiciliada na Rua São João, nº 47, 1º Andar - Fátima Itabuna – BA, representada pela sua bastante procuradora a Sra. Margarida Silva Lima
Amorim, brasileira, enfermeira, casada, nascida em 26/11/1969, cédula de identidade nº:
0360052827, SSPBA expedida em 13/11/2014, inscrita no CPF sob nº: 463.049.245-34,
residente e domiciliada na Rua São João, nº 47 - Fátima - Itabuna - BA.
II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: imóvel urbano, caracterizado como uma casa situado na Rua Iracy,
nº 318, Centro, Iguaí-Ba, contendo uma varanda, sala de estar, 07 (sete) quartos, sendo uma
suíte, copa cozinha, banheiro social, área de serviço e quintal, coberta por telha cerâmica comum,
com área construída de aproximadamente 200m2 e área total de aproximadamente 448m2,
registrada sob matrícula nº 5230, no cartório de Imóveis Igua-Ba.
IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.045,00 (Mil e Quarenta e cinco reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 12.540,00 (Doze mil quinhentos e quarenta
reais), com pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (Doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2087 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
E. DE DESPESA:3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
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VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
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PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel,
semprejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento , bem como argüir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA
LOCATÁRIO
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____________________________________________________

DELMIRA SILVA LIMA
LOCADORA

Testemunha: ________________________________________
CPF:_______________________________
Testemunha:_________________________________________
CPF:________________________________
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PROC. ADM. Nº 022/2020.

DISPENSA Nº 022/2020.
Nome da locadora:

Marta Sueli Souza Barbosa
CPF:

003.365.935-46

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Márcia Almeida, nº 01
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguaí

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar a
Casa Homem do Campo
Valor Global:

R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHORA
MARTA SUELI SOUZA BARBOSA, brasileira, portadora do RG nº 0766947637, e inscrita
sob o CPF nº 003.365.935-46, Residente e Domiciliada na Rua Márcia Almeida, nº 01,
Centro, Iguaí, Bahia, para locação de imóvel urbano situado à Rua Castro Alves, nº 188,
Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar temporariamente a Casa Homem do
Campo.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 - AGRICULTURA
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2076 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RFGMGGRZB+60NQ6HCGLMYG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
19 de Março de 2020
74 - Ano - Nº 2067

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – Ba – fone (73) 3271-2101-2110

CNPJ.: 13.858.303.0001-91
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 025/2020
DL-022/2020
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 022/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a presente
locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I) LOCADOR: Marta Sueli Souza Barbosa, portadora do RG: Nº 07.669.476-37 SSP/BA, inscrita no
CPF – sob Nº. 003.365.935-46, residente e domiciliada à Rua Márcia Almeida, 01, Iguaí, Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel Urbano localizado à Rua Castro Alves, 188, centro, Iguaí,
Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Funcionamento da Casa Homem do Campo.

V) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 300,00 (Trezentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 3.600,00 (Três mil e Seiscentos reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 08/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 - AGRICULTURA
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2076 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
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inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
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XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual a, que será sempre paga integralmente, qualquer
que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da
locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe
convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.

Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020
___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BAHIA

_________________________________________
Marta Sueli Souza Barbosa
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DISPENSA Nº 007/2020.

PROC. ADM. Nº 007/2020.

Nome da locadora:

WILSON BARBOSA AZEVEDO
CPF:

106.030.265-91

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Fazenda Recreio
BAIRRO

Município:

UF

POVOADO DAS PIABAS

Nova Canaã

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar
Residência Universitária para estudantes de baixa renda do Município de Iguaí.
Valor Global:

R$ 28.800,00 (Vinte oito mil e oitocentos reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com o SENHOR
WILSON BARBOSA AZEVEDO, brasileiro, portador do RG nº 02124286 08, e inscrito sob o
CPF nº 106.030.265-91, Residente e Domiciliado na Fazenda Recreio, Nova Canaã, para
locação de imóvel urbano situado à Avenida Expedicionários, nº 792, Recreio, Vitória da
Conquista, Bahia. com a finalidade de instalar Residência Universitária para os estudantes
de baixa renda do município de Iguaí.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE: 1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DA EDUCAÇÃO
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 010/2020
DL- nº 007/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 007/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: WILSON BARBOSA AZEVEDO, portador do RG: Nº 02124286 08 SSP/BA, inscrito no CPF
– sob Nº. 106.030.265-91, residente e domiciliado na Fazenda Recreio, Município de Nova Canaã.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel Urbano localizado à Avenida Expedicionários, nº 792, Recreio,
Vitória da Conquista, Bahia.

FIM A QUE SE DESTINA: Instalação de residência universitária destinada aos estudantes de baixa
renda do Município de Iguaí, Bahia.

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 28.800,00 (Vinte oito mil e oitocentos reais),
com pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE: 1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DA EDUCAÇÃO
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
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lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
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XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA

____________________________________________________
WILSON BARBOSA AZEVEDO
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DISPENSA Nº 008/2020.

PROC. ADM. Nº 008/2020.

Nome da locadora:

Edvaldo Balbino da Silva Júnior
CPF:

359.068.205-15

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Rodrigo Texeira, nº 31 B
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguaí

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar sede
da Coordenadoria de Comunicação Social do Município de Iguaí-BA
Valor Global:

R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHOR
EDVALDO BALBINO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, portador do RG nº 01.617.000-80, e
inscrito sob o CPF nº 359.068.205-15, Residente e Domiciliado na Rua Rodrigo Texeira, nº
31 B, Centro, Iguaí, Bahia, para locação de imóvel urbano situado à Rua Presidente Vargas,
nº 15, 1º andar, sala 01, Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar a Sede da
Coordenadoria de comunicação social do municícipio de Iguaí-BA.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 - GABINETE DO PREFEITO
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa de
Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 011/2020
DL- nº 008/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 008/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: Edvaldo Balbino da Silva Júnior, portador do RG: Nº 01.617.000-80 SSP/BA, inscrita
no CPF – sob Nº. 359.068.205-15, residente e domiciliado à Rua Rodrigo Texeira, 31 – B, Centro, Iguaí,
Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO: Imóvel Urbano localizado à Rua Presidente Vargas, nº 15, 2º andar, sala
01, centro, Iguaí, Bahia.

FIM A QUE SE DESTINA: instalação da Coordenadoria de Comunicação Social do Município de Iguaí,
Bahia.

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 500,00 (Quatrocentos e cinquenta reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 6.000,00 (Seis mil reais), com pagamento
efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 - GABINETE DO PREFEITO
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
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lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
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XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA

____________________________________________________
EDVALDO BALBINO DA SILVA JÚNIOR
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 012/2020
DL- nº 009/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 009/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: Edvaldo Balbino da Silva Júnior, portador do RG: Nº 01.617.000-80 SSP/BA, inscrita
no CPF – sob Nº. 359.068.205-15, residente e domiciliado à Rua Rodrigo Texeira, 31 – B, Centro, Iguaí,
Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO : Imóvel Urbano localizado à Rua Presidente Vargas, nº 15, 1º andar,
Sala 02, centro, Iguaí, Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: instalação da Coordenação de Transporte Municipal
IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 400,00 (Quatrocentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2048 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
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inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
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XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA

____________________________________________________
EDVALDO BALBINO DA SILVA JÚNIOR
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DISPENSA Nº 010/2020.

PROC. ADM. Nº 010/2020.

Nome da locadora:

Lázaro Alves de Miranda
CPF:

007.957.715-68

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Castro Alves, nº 21
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguaí

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar
Depósito de barracas da feira do Município de Iguaí-Bahia
Valor Global:

R$ 14.400,00 (Qua mil e duzentos reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com o SENHOR
LÁZARO ALVES DE MIRANDA, brasileiro, portadora do RG nº 00.836.770-11, e inscrito sob
o CPF nº 007.957.715-68, Residente e Domiciliado na Rua Castro Alves, nº 21, Centro,
Iguaí/BA, para locação de imóvel urbano situado à Rua Rodolfo Novaes, s/n, Centro, Iguaí,
Bahia, com a finalidade de instalar Depósito de barracas do Município de Iguaí - Bahia.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002-GABINETE DO PREFEITO
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE:2003-GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa de
Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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DISPENSA Nº 011/2020.

PROC. ADM. Nº 011/2020.

Nome da locadora:

Edvaldo Balbino da Silva Júnior
CPF:

359.068.205-15

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Rodrigo Texeira, nº 31 B
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguaí

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar sede
da ADAB – Agência de Defesa Agropecuária da Bahia.
Valor Global:

R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHOR
EDVALDO BALBINO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, portador do RG nº 01.617.000-80, e
inscrito sob o CPF nº 359.068.205-15, Residente e Domiciliado na Rua Rodrigo Texeira, nº
31 B, Centro, Iguaí, Bahia, para locação de imóvel urbano situado à Rua Rodrigo Texeira, nº
31, Centro, Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar a Sede da ADAB- Agência de Defesa
Agropecuária da Bahia.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMIN E FINANÇAS
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa de
Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Presidente
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 014/2020
DL- nº 011/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 011/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si, ajustada a
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: Edvaldo Balbino da Silva Júnior, portador do RG: Nº 01.617.000-80 SSP/BA, inscrita
no CPF – sob Nº. 359.068.205-15, residente e domiciliado à Rua Rodrigo Texeira, 31 – B, Centro, Iguaí,
Bahia.

II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu Prefeito
Sr.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº. 13.858.303/0001-91.

III) OBJETO DA LOCAÇÃO : Imóvel Urbano localizado à Rua Rodrigo Texeira, nº 31, centro,
Iguaí, Bahia
FIM A QUE SE DESTINA: Funcionamento da unidade da ADAB no município de Iguaí/BA.

IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 800,00 (Oitocentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMIN E FINANÇAS
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado
recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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
exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças,
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lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras,
inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores
iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este
contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos,
placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito, do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto
e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes
públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção
monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no
cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel
sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das cláusulas
que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará
o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o prédio esteja em
condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará
fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições
em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava,
sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada
como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e
obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer
responsabilidade decorrente.
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XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso vier
a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo
LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem
prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o
LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de
retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao
LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO deverá
fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente
contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer
disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de locação, que será
sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se
verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão
do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado
toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual
proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento
não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos
ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus
domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor,
na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA

____________________________________________________
EDVALDO BALBINO DA SILVA JÚNIOR
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CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 015/2020
DL- nº 012/2020
PROC. ADMINISTRATIVO nº 012/2020
Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si,
ajustada a presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I) LOCADOR: Raí Barbosa Lima, portador do RG: Nº 11.578.455-17 SSP/BA, inscrito no
CPF – sob Nº. 015.149.075-93, residente e domiciliada à Av Jorge Texeira, nº 276, apt. 02,
Candeias, Vitória da Conquista, Bahia.
II) LOCATÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, neste ato representado por seu
Prefeito Sr. RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº.
13.858.303/0001-91.
III) OBJETO DA LOCAÇÃO : Imóvel Urbano localizado à Rua Iracy, s/n, Iguaí, Bahia.
FIM A QUE SE DESTINA: Funcionamento da unidade anexa da sede da Secretaria do
Trabalho e Ação Social.
IV) VALOR MESNSAL DA LOCAÇÃO: R$ 600,00 (Seiscentos reais).
O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), com
pagamento efetuado mensal, até o dia 10 de cada mês subsequente.
V) PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses
INÍCIO: EM 02/01/2020
TÉRMINO: EM 31/12/2020.
VI) DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8010-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2034-GESTÃO DOS SERV. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
E. DE DESPESA: 3.3.90.36.00

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de
aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusivo do consumo de água, luz e
esgoto.
VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel
locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:
a) Manter o 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 exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se
referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores,
vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e
quaisquer outras, inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação,
com tintas e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria,
assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo;
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b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de

luminosos, placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização por escrito,
do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer

pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes

públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas,
correção monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação
no cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo

LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu
estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel

sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel locado, seu estado
primitivo, não podendo exigir qualquer indenização:
g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de qualquer das

cláusulas que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto
ou reparo, ficará o LOCATÁRIO, responsável pelo pagamento do aluguel, até que o
prédio esteja em condições de ser recebido pelo LOCADOR;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR

mandará fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha
nas condições em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.
IX) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do
imóvel locado ficará por conta do LOCADOR durante a vigência da locação.
X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula
oitava, sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é
considerada como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o
consequente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários
contratuais e legais:
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes
Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e
quaisquer responsabilidade decorrente.
XI) - RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente o contrato, caso
vier a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado
mediante índice determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.
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XII) - INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria
autorizada pelo LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente
incorporada ao imóvel, sem prejuízo do disposto na letra ¨e¨, da cláusula oitava deste
instrumento, não podendo o LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou
ressarcimento , bem como arguir direito de retenção pelas mesmas.
XIII) - VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao
Regimento do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado
ao LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser
promulgada durante a locação.
XIV) - PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO
deverá fazer o pagamento do aluguel mensal pontualmente até o dia 10 de cada mês
subsequente.
XV) - CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o
presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que
infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa igual ao valor de 1(um) mês de
locação, que será sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual
decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da
multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;
a) Fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será
reajustado toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre
respeitada igual proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem
como o seu pagamento não exime, caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos
aluguéis e danos ocasionados no imóvel locado;
b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os
seus domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual
teor, na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.
Iguaí, Bahia, 02 de janeiro de 2020.
__________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ/BA
____________________________________________________
RAÍ BARBOSA LIMA
TESTEMUNHAS:
Nome:________________________
Nome:______________________
CPF:_______________________
CPF:_______________________
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PROC. ADM. Nº 014/2020.

DISPENSA Nº 014/2020.
Nome da locadora:

Iranice Soares da Silva Lima
CPF:

207.807.885-91

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Flamboiant, nº 50
BAIRRO

Município:

UF

ARNULFO ÓRFÃO

Iguaí

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Urbano com a finalidade de instalar sede
da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Iguaí, Bahia.
Valor Global:

R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com a SENHORA
IRANICE SOARES DA SILVA LIMA, brasileira, portadora do RG nº 0189882298, e inscrito
sob o CPF nº 207.807.885-91, Residente e Domiciliada na Rua Flamboiant, nº 50, Bairro
Arnulfo Órfão, Iguaí/BA, para locação de imóvel urbano situado à Rua Iracy, nº 01, Centro,
Iguaí, Bahia, com a finalidade de instalar Sede da Secretaria do Trabalho e Ação Social.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades
de instalação e localização condicionem sua escolha. Ressalta-se, também, que o valor do
objeto contratado está compatível com os valores praticados no mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2034-GESTÃO DOS SERV. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
E. DE DESPESA:3.3.90.36.00
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa de
Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

_________________________

02/01/2020

_______________________
_________________
Rosiane O. dos S. Pereira Evanete C. dos S. Cardoso
Presidente
Membro
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA
Edineide Lousado de A. de Oliveira

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91

DISPENSA Nº 015/2020.

PROC. ADM. Nº 015/2020.

Nome do locador:

Arlindo Pires da Silva Filho
CPF:

021.441.585-68

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Arlindo Pires, 587
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguai

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Rural com a finalidade de Aterro Sanitário
do Município de Iguaí.
Valor Global:

R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com o SENHOR
ARLINDO PIRES DA SILVA FILHO, brasileiro, portador do RG nº 862.697-98 SSP/BA e
inscrito sob o CPF nº 021.441.585-68, Residente e Domiciliado na Rua Arlindo Pires, 587,
para locação de uma área de terra, medindo 5 mil m², localizada na Fazenda Palmeira,
Município de Iguaí-Bahia.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para compra ou locação
de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração. A locação
do imóvel rural, objeto desta contratação, será destinado à utilização específica, qual seja,
armazenamento e incineração de lixo urbano na Sede do Município, imóvel este que atende,
de forma incontestável, as finalidades precípuas da Administração, tendo preço compatível
com o de mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 90001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA;
Ação: 2050 – Manutenção da Limpeza Pública da Sede, Distrito e Zona Rural do Município;
E. de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Fonte: 100 – Recursos Ordinários.
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – ASSINATURAS
DATA

02/01/2020

_________________________

_______________________

Edineide Lousado de A. de Oliveira

Rosiane O. dos S. Pereira
Membro

Presidente

DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91

DISPENSA Nº 019/2020.

PROC. ADM. Nº 019/2020.

Nome do locador:

Reginaldo Novaes Pinto
CPF:

135.741.165-00

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Praça Manoel Novaes, s/n
BAIRRO

Município:

UF

CENTRO

Iguai

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Rural com a finalidade de
armazenamento e incineração de Lixo Urbano na Sede do Município
Valor Global:

R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com o SENHOR
REGINALDO NOVAES PINTO, brasileiro, portador do RG nº 01245807-42 SSP/BA e
inscrito sob o CPF nº 135.741.165-00, Residente e Domiciliado na Praça Manoel Novaes,
s/n, Iguai/BA, para locação de uma área de terra, medindo 100 m de frente ao fundo,
totalizando 10.000 m², localizada na Fazenda Alto Formoso, Município de Iguaí-Bahia.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para compra ou locação
de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração. A locação
do imóvel rural, objeto desta contratação, será destinado à utilização específica, qual seja,
armazenamento e incineração de lixo urbano na Sede do Município, imóvel este que atende,
de forma incontestável, as finalidades precípuas da Administração, tendo preço compatível
com o de mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 90001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA;
Ação: 2050 – Manutenção da Limpeza Pública da Sede, Distrito e Zona Rural do Município;
E. de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Fonte: 100 – Recursos Ordinários.
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
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Rosiane
O. dos S. Pereira Evanete C. dos S. Cardoso
02/01/2020
Presidente
Membro
Membro
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO
DATA
Edineide Lousado de A. de Oliveira

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

02/01/2020.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91

DISPENSA Nº 020/2020.

PROC. ADM. Nº 020/2020.

Nome do locador:

CPF:

WILSON SIMÕES SANTANA
898.346.235-34

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Presidente Médici, s/n
BAIRRO

Município:

UF

DISTRITO DE IGUAIBI

Iguai

BA

Objeto:

Constitui objeto deste Contrato a locação de Imóvel Rural com a finalidade de
armazenamento e incineração de Lixo no Distrito de Iguaibi, no Município de Iguaí.
Valor Global:

R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
Justificativa da contratação:

A Prefeitura Municipal de Iguai, Estado da Bahia, efetivará contrato com o SENHOR
WILSON SIMÕES SANTANA, brasileiro, inscrito sob o CPF nº 898.346.235-34, Residente e
Domiciliado na Rua Presidente Médici, s/n, Distrito de Iguaibi, Iguai/BA, para locação de
uma área de terra, localizada na Fazenda Alegria, Distrito de Iguaibi, Município de IguaíBahia.
Segundo o que dispõe a lei de Licitações, é dispensável a licitação para compra ou locação
de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração. A locação
do imóvel rural, objeto desta contratação, será destinado à utilização específica, qual seja,
armazenamento e incineração de lixo no Distrito de Iguaibi do Município, imóvel este que
atende, de forma incontestável, as finalidades precípuas da Administração, tendo preço
compatível com o de mercado.
Art.24. É dispensável a licitação:
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 90001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA;
Ação: 2050 – Manutenção da Limpeza Pública da Sede, Distrito e Zona Rural do Município;
E. de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Fonte: 100 – Recursos Ordinários.
base legal:

ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.93.
Unidade Solicitante:

Secretário:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Santana Pinheiro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificativa apresentada pelo Secretário de Administração no presente termo de Dispensa
de Licitação, a contratação encontra respaldo no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que fundamenta e
autoriza, com Dispensa de Licitação.
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