
ESTADO DA BAHIA .-í^'
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Prefeitura Municipal de ÍBfQUEnA

CONTRATO DE LOCACÃO DE IMÓVEL N« 01-1/2020

Contrato dt locação do imovol qut;
entre si celebram o Município de
Ibiquera-Ba e o Sr. CARLOS
VASCONCELOS DA SILVA,
conforme cláusulas c condições
abaixo:

O MUNICÍPIO DE IBIQUERA, Eiiado dü BüMia, p«soo
interno, CNPJ 13.718.Ô17/DC01-3-Í, com
Municipal, Situada ru Praça São Jose, 32, Centro, :.\Lq
neste ato devidamente representado pe!o Seu PrefeTO Mun,:.pal,
ALT-tEiOA, brasileiro, CDSOdo, CPF £65 529 7-15-lb, dom :itit;do ntv ^ v
dcravante denominado slmplesirenlc de LOCATÁRIO, de t-.ütio • _
CARLOS VASCONCELOS OA SILVA. brôSi^eifü. Citado ovil. nscrito • f
113 565 955-69, R.G n':' 1.766.020 SS^/EA, com euCoreço na Rua Da. Prm.eros.
Centro, Ib.quera, Estado da Bohia. doravante dencm,nado
LOCADOR, sendo o pre/enlc Contraía regido med ante as dau.ulas e oaidisL-.-s
seguintes, muiuamentc açoitam:

A5 Pir.oí aoma ,dent,toaa5 tém, ínOe .i, justo eacertado opreísnte Ço"lruto ^
locação, autorizado pelo despacho constante no P)OC«so ..dtn n.Etrat.vo n OI"';
com fundamento jurídico conforme cspo.lc r.o artigo 24, inasu .s, du .e ^caJ r
8.Õ66/93 que se reoerã pelas cláusulas seguintes c pelas cond.çoes Pimenta, nu
presente.

CLJ\USULA PRIMEIRA-OBJETO
Ccrislitu. objeto do presente contrato de Locaçao de imóvel para servir de C,4E e
s^lür dc Endômias
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR
o valor do aluguel mensal ccntratado m.m de Aí sOD.OíJ (ujinhenlov reai.,,, o -,Ue^az um valor global de R5 6.030,CO tse.s mil reais), va-or que se,a Paço com
^ega das chaves c os demais pagamentos mensais ale ode-omo du J.- rn,
vencido.

CLÁUSULA TERCEIRA - ENCARGOS LOCATICIOS

»i=co«

guias de pagamento, no pnmeiro reccP.mento du aluguel, apos ovencimento de cada
^2 - Onão pagamento do IPTU ou de qua'quer parcela date implica na dedução c.
LL ^ abertTno momenitr do pagamento do aluguel, pelo Iccatano alocadna.
cláusula quarta - PRAZO DE LOCAÇÃO . // i irni-i/f
oprazo de locação será de 12 (doze) rr.esas, iniciando em 02 de pin^o de .O/i-
terwinãndo em 31 de dezembro de 2U2a // _ /
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^^3 Pr-ífètlufíi ,Muni:|p3l de IBIQUEnA

unico: o prcsenir ccni.dio podcrú '.-ít t.:iio\ôúo m^d-cinlt mO- j iivoro
cootrotuíl Oü tenno c-d [.«.-o dss.nodo p-íj-, p^iriris.
CLÁUSULA quinta - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O3gj3menlo das deípC505 d-correnv.- do prcr- nf-; Ccnirdto ocorrcri ppr ccr-.tú d-j
DoldçdO Crçamentririj

Unidade Orçamenlària: 06.01- Fundo Municipal de Saúde;
Elemento de Despeso; 2035;
Natureza Despesa: 3.3.9.0,36.00;
Fonte de Recurso: 02

CLÁUSULA SEXTA - DE5TINAÇÃ0 DO IMÓVEl
O Locatáno deslina o imavi'! j uui; «e reíefc o prtrie.nle Cont/alo, pa/j aicndtf ôí
necessidades da Secretaria MunfCipal ce Saúde para instab'ão cLi Unidade Ce
Saúde da Famj1»a - Zuna Rural c/tisie t tjnciMl.

CLÁUSULA SÉTIMA - REPAROS ECONSERVAÇÃO DO IMÓVEL
O Lixarâno obriga-S'_- [j-.-las obrõs oue .n.ncrien eni s-igcança do iino'.*»;'. ut.^cndo
trazer o mesmo em boati condicces Ce e limpeza ccm c. apar-.-H ci t-ãniuric.
e ilu.Tiinação, fectiaduras, tornuiras, raios eni perfeito estado de conservcríão i;
funacnamenti, para acsin gLantlc» lindo ou rescindido o fnsenio
Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - LEGISLAÇÃO
O p.'escnte Contrato '.-stá sendo iivradn oca t»,rrnos do Aa. 2'u Inciso ci Lei f. •
J66i. üí 21 de junio de c>: ccm òs Leit. i."£,. il JcO, Ji 8 Je lurjho ce 199^ e
9.É-'tS. de 27 de maio de I99tí.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO
O p'e:entL' Contrato poderá ler .'Oícindido polo Localãno se a Locadur nlnngif
qua!c;uer urna das h.póleses do An. 76 c/c 79, da Ia n°. 8.6G6/93, ou por gu.jlque'
uma das panes, sem pagamenio de multas, rftr.wlzando o respeito as s•:^3u^^^-.
prov.déndas: se a rescisão partir do Lccador, este deverá noiiGcar o Lccatáno. pn-
escnto, com aniÊcedénc..j mínimo de sessenta tí as, ficanco o l c.iatário dóot fiqatia
do cumprimento de tal pra.^o.

CLAÚSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO
O prt!sc.-le conL-aíD ooedeccvá expressamente ao procedimento de Disperiso de
licilaçJc 014/2020 e processo :K{inlr.lsijatíVa n° 014/2020, mesmo não esta/ Jü
cscníc sm suas cláusulas,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
Frca eleito o íoro da Cornarcõ de Ruy Barbcsa - Dabla, rerumcièndo expiessamente a
qjaiducr outro, por mais privilegiado que seja, para dinmir quaisquer tíiÁzidas
onuridas deste Contrato, inobsLante a idoneidade e a sinceridade de propósito dos
contratantes. ^

A--- r, ^ ^
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E, por estar&ti justos e contratados, mandam lavrar opresente, em duas '-'Ias, de
Igual teor e forma, qirè depois de Itdo e achado coníomie, vai devidamente assmado
f^as partâ e por dtáas testemunhes que de tudo tem conhecimento.

Ibíquera-Eahfa, em 02 de janeiro d^2G20^
,7/..
y/f
Carlos Vasconcelos da SilvaMunidi ioUs Ibiquerd

Ivan Cl ítiW de Almeida
L( catario

TEST^NHAS:

1. / Aw. /7

CPF no:

tocador

CPF '

-CE..TROPRAÇA. SrfiJOS


