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Prefeitura Municipal de Araci
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 14.232.086/0001-92
Praça. Nossa Senhora da Conceição, n° 04 - Centro - Tel. fax (75) 3266-2144

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 037 / 2022.
CONTRATO DE LOCACAO DE IMÓVEL, QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DA BAHIA E
O Sr. AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTANA.

BAHIA, Estado da Bahia,
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ARACI
Entidade de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 09.291.555/0001-04,
Estado da Bahia,
Centro, Araci
instalado à Rua Sete de Setembro, n° 169
neste ato, representada por sua Secretária a Sr.® KEILA SILVA ANUNCIAÇÃO DA
SILVA, brasileira, maior, capaz, residente e domiciliada na cidade de Araci Bahia, doravante denominada simplesmente LOCATÁRIA, e o Sr. AUGUSTO CESAR DE
LIMA SANTANA,
portador do CPF.
n° 496.973.585-91 e RG 05.106.161-94,
residente e domiciliada no(a) RUA BOA VENTURA GALDINO, N° 154, CENTRO, SANTA
PERNAMBUCO, doravante denominado simplesmente LOCADOR,
CRUZ DO CAPIBARIBE
celebram o presente para reger-se na forma da Lei 8.666/93, e alterações
imposta pela Lei n° 9.648/98, e de acordo com as cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: referente locação de imóvel, localizado na
rua Jose Pedro de Carvalho, sn, centro, nesta cidade, para ser usado como
depósito da secretaria municipal de saúde.
Fica o LOCATÁRIO autorizado a fazer instalação,
CLAUSULA SEGUNDA
adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placa,
letreiros e cartazes.
CLAUSULA TERCEIRA - O locatário devera encaminhar ao locador todas as
notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que forem entregues a
destinação da locação, não constituindo o decurso de tempo, por si só, na
demora do LOCADOR reprimir a infração, assentimento à mesma.
Interposição do Contrato: Este Contrato se regerá
CLAUSULA QUARTA
8.886/93,
direito
público,
notadamente
as
da
Lei
pelas
normas
do
suplementadas pela Lei do direito privado e através da Dispensa de Licitação
n° 020 / 2022.
O presente contrato tem prazo de vigência de
PARAGRAFO PRIME IRQ
23/02/2022 a 31/12/2022, podendo, a critério das partes, ser renovado por
igual ou superior periodo, mediante aditivo contratual.
O LOCADOR receberá mensalmente pela LOCATARIO a
CLÁUSULA QUINTA
quantia de R$ 1.000,00 (Um mil reais), que será pago até o dia quinze do mês
subsequente.
CLÁUSULA SEXTA - Valor, Dotação e Empenho: Este Contrato tem o valor
global de R$ 11.000,00 (Onze mil reais) e as despesas decorrentes deste
contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
UNIDADE GESTORA: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE
ATIVIDADE: 2.300 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - SAUDE
ELEMENTO: 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
FONTE RECURSO: 02

Prefeitura Municipal de Araci
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 14,232.086/0001-92

Pfaça. Nossa Senhora da Conceição, n‘ 04 - Centro - Tet. fax (75) 3266-2144
ç

I
f

CLÂUSÜLA
■■ O presentí^ é re.oldo pela J.ei 8..668/93 e alterações
■
r-odií.ícado ou rescindido miiicCtera-ltííBivLe pelo Ente
pO-deodo
ser
DOS ter.; ores,
rúDi1 CO, nos seguintes Casos:
A]

publico,
ccettraro.

KODIFICAÇoO - paia nre.:hòr atíequeçéo es itinai iaatíes de interesse
pretíl. stos
r.o rsresenre
do
c c n t r; a t* a d o
d.i re.it os
respe.irar-.co os

B;

éús incisos i a XII ô XVI.,.. do art. 78 da Lei

RbSCISÂG - nos

g, 6'66/9'3;

cn

AHILAVLL

oo.r acordíó entre as p-artes.

Quando a '.résn.i.são ocorrer com foass nos incisos
pmÂmmo FRimxRO
pa do contratado, este fará jus aos beneíicios
XII c KVII do crt. 79, sern
orev.„stoS' no parágraio 5'-' do art. '/9 cia Lex do LicitaçõesPARÁGRAFO SEGUNDO “■ Fica estabelecicio a müit.a de 30% í trinta por
cento) do valor Hrensai do contrato a parte que descu'm.prir o presente
{;:.on11"ar.o, sen' pre-j ui. zo da e^ccucâo das pardeJas v-incendas
As partes contratadas elegem o foro da Comarca dc
com
expressa ienuncia de qualquer outro, por mais
A.racii Estado ria Bania-,
p
a
r
a
d
i r i m-r .r q u ã 1 q u e r d ti V i da decorre n t s d o p r e s e í'i l a
s
e
j
a,
pr ,i viiegiaco que
contrato.
ciÁüstiXÀ

oi:tava

■

Fa çJo ami-as .ar ps rtes d.e comum s cor do
ass.inno o oes"--> em C2 íduasj vias de
COAtrâto,
or i-tcinçc .-1àn.r z.atcrorCãB 1> j., r o è ■" n I r; .a li a. o .
AracL CBA} , 23/02/202.2.

__________ ______

o,... ^

■í?

SECRETARIA MUNICIPAX- BE SAUDE
KEILA SI.LVA .ANUNCIAÇÃO DA SILVA

Secretária
Contratamte
nf

li

______
iiúk u>a

%

// Oc^Mlfl,

TÓ CE.SAR DE l.»JA SANTAHA
Contratado

1

fyrCk..

com

as cláusulas deste
i.gua-i teor e forma, na

