RESUMO DE TERMO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 485/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019. TERMO
DE CONTRATO Nº 056/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIRU – CNPJ n.º
14.235.907/0001-44. CONTRATADA: PEDRO EVILAZIO DOS SANTOS, brasileiro, maior, capaz,
comerciante, residente e domiciliado na Travessa Mário Passos Meireles, nº 07, Centro, nesta
cidade de Cairu, Arquipelágo de Tinharé, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador do
documento de identidade RG Nº 00.654.046-53, expedida pela Secretaria da Segurança Pública
do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 052.558.645-87. OBJETO:
Locação de imóvel denominado edifício misto novo com obras recém-finalizadas, em bom estado
de conservação, estrutura de concreto armado e laje, paredes de alvenaria de blocos cerâmico
com reboco e pintura acrílica todas as paredes, fundações em sapatas e vigas baldrame de
concreto armado, piso revestido em cerâmica em todos os cômodos, revestimento em cerâmica
nas paredes de sanitários e cozinha, estrutura telhado em maçaranduba não aparelhada e telhas
metálicas sem exceção em estado, esquadrias de entrada em aço galvanizado pintada com tinta
sintética sobre tinta à base de zarcão, parapeito das janelas em granito, fachada com pintura
acrílica em bom estado, instalação elétrica embutida em eletrodultos corrugado, em bom estado,
instalação sanitária com tubulações em PVC embutidos nas alvenarias, os lavatórios são em louça
branca, com torneiras e acessórios para lavatório em PVC branco, bacias sanitárias de louça
branca, com caixa de descarga de sobrepor e assento plástico branco reforçado, situado na Rua
Dois de Março, nº 09, Centro, nesta cidade de Cairu, Arquipelágo de Tinharé, Estado da Bahia,
CEP 45.420-000, sendo: 01 (uma) unidade comercial e 02 (duas) unidades domiciliares, com as
seguintes descrições: UNIDADE COMERCIAL, situada no pavimento térreo, composta por um
salão com 50,43 m2, uma cozinha, um pequeno depósito, sanitário masculino e feminino,
perfazendo uma área total útil de 72,89 m2; UNIDADE DOMICILIAR 01, situada no primeiro
pavimento, composta por um quarto e um sanitário, perfazendo uma área útil total de 15,35 m2 e
UNIDADE DOMICILIAR 02, situada no primeiro pavimento, composta por uma sala, uma cozinha,
uma área de serviços, dois quartos e um sanitário, perfazendo uma área útil total de 39,00 m2,
para uso da Secretaria Municipal de Administração, deste Município de Cairu, Estado da Bahia.
VALOR: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: As
despesas decorrentes dos serviços de locação de imóvel, contratadas com base na presente
licitação, no que couber, serão custeadas, com recursos financeiros, constantes de dotações
consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes dotações orçamentárias:
UNIDADE
FONTE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA /
GESTORA
PROGRAMA DE TRABALHO
NATUREZA DA DESPESA
06/09
0000.0000/
2037
3390.36.00.00.00
0042.0042
DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contato de locação
vigorará pelo período de 12 (doze) meses a contar desta data, ou seja, com inicio em 21 de agosto
de 2019 e término em 20 de agosto de 2020, podendo, no entanto, ter sua vigência prolongada
expressamente por mútuo consentimento. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu – Bahia,
21/08/2019. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Manoel Palma Ché Filho – CPF nº 598.497.385-53.
CONTRATADA: Pedro Evilázio dos Santos - CPF nº 052.558.645-87. TESTEMUNHAS: Tácila
Silva Brandão – CPF nº 017.860.945-50 e Robson Vicente Silva dos Santos - CPF nº
843.750.435-04

