
^ ESTADO DA BAHIA
jrp Prefeitura Municipal de ÍBIQUERA

-Ílí
CONTRATO 015/2020 DE LOCAÇAO DE IMÓVEL RESIDENCIAL VINCULADO AO P^fí^gSq :;

DE DISPENSA N° 015/2020 • j
•V ll ipÉM;ií

Contrato de locação de Imòvèr jquE fniroContrato de locação de Irnòvèr .qi^jiçtnrie #1
celebram o Município de Ibiquera:-
MARLUCIA ROSÁRIO DE MEIRELEgjjíjahf^rnoe
cláusulas e condições abaixo: i lil lt í ij

'Ij ilifiií-B"

As partes acima Identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato dp
autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo n° 015/2020, com j^i
jurídico conforme disposto no artigo 24, inciso X, da Lei Federal n® 8.666/93 que^se
cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. ' ";^i

090/2010

PR.^C*:.. SÀiD JOSé. 12. CEN"RO. IBlQUERi^EA - CE P4e.8^0-CC0 - CtiP J 1? 71c ;j]

MUNICÍPIO DE IBIQUERA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito públicp,lht^fin|| i|Éíl|Íl
13,718.617/0001-34, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, situada na pr^ç^ S•'ljjÍp í•Í
32; centro, Ibiquera, Bahia, a seguir denominado CONTRATANTE, nestè í|í i |i|||!r^ |
representado pelo seu Prefeito Municipal, IVAN CLÁUDIO DE ALMEIDA, brasileiro, casa

665.529.745-15, Residente e domiciliado à Rua Plínio Mata Pires, s/n®, Ibiquera^^Bahiaiii:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 13.009.370/0001-31 e de ojjtjql
Sr® MARLUCIA ROSÁRIO DE MEIRELES, brasileiro(a), inscrito no CPF sob o :|| ||jP|ÍÍ
37, RG. nT 09.709.780-22 SSP/BA, residente aRua Dom Pedro, n® 33, Centrõ.f|èf:pl|Pj|̂ ;
doravante denominado simplesmente de Locadora, sendo o presente Contrato regido
cláusulase condições seguintes, mutuamente aceitam:

m'\ -1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua Dòm.
• •' i•l||| "tj i,

Ibiquera-Bahia, destinado às pessoas carentes deste Município, de acordo com a Lei ^ Jhlççp

f1ilií'
CUUSULA SEGUNDA-VALOR :

Ovalor do aluguel mensal contratado será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), oáge l||i
• i , t;|i •' "l \ ••

valor global de R$ 1.080,00 (um mil eoitenta reais), valor que será pago até odécimoli:ii|(iajmês
subsequente. '' •i.'. f || Íf||i;,;'í| ;;

CLÁUSULA TERCEIRA -ENCARGOS LOCATiCIOS ;j||
O Locatário obriga-se a pagar diretamente ás respectivas concessionárias os consumeis

Energia Elétrica. 'j'
§ -1 _ Adespesa com IPTU correrá por conta da locadora que deverá apresentóS^^l
pagamento, no primeiro recebimento de aluguel, após ovencimento de cada parcel^ J j; '

i
l.t .y 1,
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CLÁÜSULA QUARTA - PRAZO DE LOCAÇÃO

de junho de 2020.

-Í-S3Ê
• JbÍÍiI^

§ 2 -1 O não pagamento do IPTU ou de qualquer parcela deste implica na dèdu^ãoí Mi
iip

no momento do pagamento do aluguel, pelo locatário a locadora. .,i ,. i,,;, ;> ilIylilÉj; ij 1:-
• ''i'' 'ti'' ;j P[|||||'-

CLÁÜSULA QUARTA -PRAZO DE LOCAÇÃO •'í ;| ]|[|||| ;
Oprazo de locação será de 06 (seis) meses, iniciando em 02 de janeiro de 2020 eterrnii^M|l|H;
de junho de 2020.

. : :• |l
Parágrafo único: opresente contrato poderá ser renovado mediante novo temi&'̂ íf |̂|̂ ' i||
.adlIlMÓassinado pelas partes. r'Í;il|>ÍlÍ l« 1IÍlÍ
CLÁUSULA QUINTA -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1'.r 'rJjl |i||l
Opagamento das despesas decorrente do presente Contrato ocorrerá por ••coiiitá'" i'i|i i|||| |p^ f|
Orçamentária; '• i, |Í ;i || lllÍ|í 1'
Unidade Orçamentária: 0701 J||i|!|-'i''
Atividãde: 2100 Ip
Elemènto da Despesa: 3.3.9.036.00 ''̂ |̂ÍK •í' illií^
Fonte: 28, 00 i' ilPii

CLÁUSULA SEXTA -DESTINAÇÃO DO IMÓVEL -.'-WJ
OLocatário destina oimóvel aque se refere opresente Contrato, para atender'as neèlç ;|r®pp|á'
Secretaria de Administração para funcionamento do Cartório de Registro de Civil, óp SÍM|||
Iblqupra.

^ Íi|P§m!-
' ^ il

CLÁUSULA SÉTIMA - REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

o Locatário obriga-se pelas obras que importem em segurança do imóvel, devendq
''i ! 1'

• •• ' 'iJi ' ra 'li''' i'

em boas condições de higiene e limpeza com os aparelhos sanitários e iluminaçâp.ijféítijPfllif^.i
'''' ' " ilT

torneiras, ralos em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restitg^f||>s|||Jândd
f''i It !!infi! ''j i;findo ou rescindidoopresente Contrato. •'fl |:|i|

CLÁUSULA OITAVA -LEGISLAÇÃO ; jll ||| 11 jj, |
Opresente Contrato está sendo lavrado nos termos do Art. 24, Inciso X, da Le:i.;:n^5,'S^,^
junho de 1993 c/c com as Leis n°s. 8.863, de 8de junho de 1994 e9.648, de 27 de.maipj|ji ||É
CLÁUSULA NONA -RESCISÃO i||||lii
Opresente Contrato poderá ser rescindido pelo Locatário se a Locador infringir/qiilqú^!|̂ ^
hipóteses do Art. 78 c/c 79, da Lei n®. 8.666/93, ou por qualquer uma das partes/sep
muitas, ressalvando o respeito as seguintes providências: se a rescisão partir ?q4I|Í

s40 JOSÉ. 32. CEN-RO. IBIQUE - CE P iÇ.S-iQ^OO - CMP J 13.71E ?7iyOC01-3^
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djeyèíjâ: notificar o Locatário, por escrito, com antecedência mínima de
Loéàtário desobrigado do cumprimento de tal prazo.

I .

CLAÚSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO

i

'-••ími

O presente contrato obedecerá expressamente ao procedimento de Dlspên"sa:;CÍ^j|lj
015/2p20 e processo administrativo n° 015/2020, mesmo não estando escrito em suas

r ' ' 'l
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO : |
Rca iêlieito o foro da Comarca de Ruy Barbosa - Bahia, renunciando expre^sameritèí j? |
outrò,; por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundás j|
inobstaníe aidoneidade easinceridade de propósito dos contratantes. ,j || |

i \ I'

E, por estarem justos e contratados, mandam lavrar o presente, em duas vias, de igualiflof;
que depois de lido e ach^o conforme, vai devidamente assinado pelas: partes r-f-
testemunhasque de tudo têm conhecimento. . i j

Ibiquera-B/J cfe de jsmeiro de 2020.

MUNÍClPiaÇÍE IBIQUERA
Ivan ciáuaiD de Almeida

1 Prefeito
Denomidado Locatário

estemunha

CPF25"/ 5^

MARLUCIA ROSÁRIO DE MEIRELÇS
Denominado Locador i'!

Testemunha

PR^CA SÀO JOSÉ. 32, CENTRO. IBIOUE RA-6«-C£ P •;€ g-C-CCC - CfiPJ i3.7 í 71/0001-34 =;


