PR1FEITURA MUNICIPAL DEIBICARAI
SETOR DE UCITACAO
.y

PROCESSO ADMINTSTR ATIVQ; 02/9.0??
CONTRATO ADMINISTRATfVO N°DISPENSA: 0212027
DE| If1C^Rfi inscrit0 no CNPJ - 14.147.896/0001-40, tendo como sede administrativa a
Prefeitura Municipal, localizada a Rua Tiradentes, 23, centre, nesta cidade, Estado da Bahia representada

Itabuna, S/N, Centro, Ibicarai - BA, doravante denominada LOCADOR, tem por justo e contratado o que
COnV®ncio"am’ de llvre e espontanea vontade, amparados pelo Art. 24 - Inciso X da Lein0
rf?. 93.e.SUaS a teray0eS; no que couber’ mediante clausulas e condifoes a seguir estabelecidas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
----------------------------- --------------- ----------1.1
xro 'C°"f'iui 0bjet0 do Presente ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AY. RAIMUNDO CORDFIRO
DE CAXIAS= IBICARAI-BA, destinado a sediar as intalacoes da
dembk^araI-ba INFRA estrutura em atendimento as necessidades do municipio

clausula segunda - da vigencia
2.1
31 /1?/7n9?Sent!iC0?rat0 terd V18®nJcia de 12 (dose) meses’ com inicio a partir de 03/01/2022 e termino

acordado eMreasparter Pr0rr0g

P°r '8UaiS 6 S,,CeSSiV0S Perl0d°S’ ^ de Termo Adi,i™>

em
se for

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
de R? Kffnn0^920 ^
4'200,00 (quatr0 mil e duzentos reais) mensal, perfazendo
,
.
o valor global
de KS 90.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos
reals) devendo ser pago ate o 10° (decimo) dia do mes
subsequente.
fo™a0DS|dn„a!Z;1Permanecer4 fixo e i^jdadvel a, ocorrendo a prorroga?5o do prazo contratual na

do

Krr:t~li2ando-se como Wice a

CLAUSULA QUARTA - TRIBUTOS E TARIFAS
sobreo hTi6velPi0
diretamente 08 consumos de agua, luz e telefone que incidem ou venham

a incidir

4.2 - O 1PTU e de inteira responsabilidade do LOCADOR
CLAUSULA QUINTA - DOTAQAO ORNAMENTARIA
5.1 - Os recursos necessaries ao pagamento dos valores deste contrato correrao a conta das dotapoes
orpamentarias:
UNIDADE ORQAMENTARIA- 03.13.01- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE -2.084 - GESTAO DE SERVigoS DE INFRA ESTRUTURA
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.9.0.36. 00 OUTROS SERVigOS TERCEIROS - PESSOA F1SICA.
FONTE DE RECURSO - 100 TESOURO
6.1 - Obnga-se o MUNICIPIO a manter o imovel nas condifoes abaixo:
6.1.1 - Em perfeita conservafao do proprio imovel e de todos os componentes, acessorios e utensflios
vUtnrir108’ t n’ decoratlvos’ e,etricos, hidraulicos, enfim todos os que compoem o imovel e citados na
vistoria, mantendo-se sob sua guarda e responsabilidade, limpos, perfeitos
e em condiqoes normals de uso e
de higiene;
6.1.2 - Manter suas paredes, portas, janelas, baisculantes pintados e limpos, bem como os pisos assoalhos
vi ros nas mesmas conduces recebidas, fazendo por sua conta e responsabilidade e imediatamente todas as
reparafoes de qualquer estrago ou ma conservafao;
loaas as
6.1 3 - Nao retirar e principalmente NAO FURAR, os azulejos e se assim nao proceder substitui-los nor
material de igual quahdade, ficando quando for o caso, responsavel pela recoloca9ao de toda a parte azulemda
que se fizer necessana para perfeita restaurafao da parte atingida;
P
aZUlejada
6.1.4- Manter em perfeito funcionamento as torneiras, fechaduras e trincos existentes no referido imovel;
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CLAUSULA SETIMA - DESTINACAO E TRANSFERENCIA
7.1 - O imovel destina-se exclusivamente a SEDIAR AS INTALAgOES DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE IB1CARAI-BA, nao
podendo ser mudado seu uso, a nao ser com a expressa autorizapao da LOCADOR, nem serem feitas sublocapoes ou cessoes, ainda que a tftulo gratuito.
CLAUSULA OITAVA - OBRAS
8;1 - Ncnhnma modificafSo ou obras a serem introduzidas no imovel ou em suas instances, inclusive
divisao de quartos e salas, poderao ser executadas sem o consentimento, por escrito da LOCADOR, nao
cabendo ao LOCATARIA direito a qualquer indenizafao ou retenpao de benfeitorias e obras que executar,
as quais, desde logo, aderirao ao imovel e ficarao pertencendo a LOCADOR.

CLAUSULA NONA - TERMING DE LOCACAO
9.1- A simples devolu9ao das chaves nao implicara na rescisao da locafao, considerando-se apenas devolupao
como emprestimo para que a LOCADOR possa vistoriar o imovel. No caso do imovel ser encontrado nas
mesmas conduces em que foi entregue em locapao, com todas as suas contas e encargos devidamente pages
e, de estar todo o imovel em conformidade com a vistoria, se processara o recebimento definitivo das chaves,
se operando a rescisao contratual que sera anotada na via do Contrato do Locatario.
9.2 - Nao se encontrando o imovel nas condifoes acima especificadas, persistira a obriga^ao do
LOCATARIA pelos alugueis, encargos e despesas necessarios ate a total recuperapao do imovel, ficando as
chaves a inteiia disposipao do LOCATARIA, ou representantes legais, para o cumprimento das obrigacoes
aqui estabelecidas.
CLAUSULA DECIMA - RESCISAO
10.1 - Sao motives da rescisao do presente Contrato:
10.1.1. o nao cumprimento de clausulas contratuais;
10.1.2. o cumprimento irregular de clausulas contratuais;
10.1.3. ocorrencia de caso fortuito ou de forpa maior, regularmente comprovada, impeditiva da execupao do
contrato;
10.1.4. outros casos constantes da Lei n° 8.666/93, inerentes ao presente Contrato.
10.1.4. Unilateralmente, pelo locatario, consoante art. 79, inciso I da Lei Federal n° 8 666/93
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO
11.1 - Fica eleito o foro da comarca de Ibicarai Estado da Bahia, para dirimir qualquer questao porventura
onunda do presente ato, renunciando, expressamente, as partes a qualquer outro especial ou de exce^ao.
Para firmeza, assinam o presente ajuste em 02 (duas) vial de igual teor, depois de lido e achado coriforme.
Ibicarai-BA, 03 de Janeiro de 2022.

Monalisa (joip^alves Tavares
Prefeilyr Municipal
Locataria

audenir^^^a^i^eo^i^e^'^CAOl
CLAUDENIR
LOCADOR^
TESTEMUNHAS:
NOME Mao, EtVt- . ^ i .0 A
CPF: COD.tifL Ak*. 1)?

NOME
CPF:

JZsA*.
U

- -

®

Prefeitura Municipal de Ibicarai
Estado da Bahia

>

"'v._

IBICfiRftf
PR£F£ITURP

EXTRATO DO CONTRATO N° 015/2022
Partes: Municipio de Ibicarai x CLAUDENIR GONSALVES DE OLIVEIRA, inscrita no CPF n°.
962.710.945-20, residente na Av. Itabuna, S/N, CENTRO, IBICARAI-BA.
Objeto do Contrato: locafao de imovel SITUADO NA AV. ITABUNA, N° 82, CENTRO
IBICARAI-BADESTINADO A SEDIAR AS INTALACOES DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE IBICARAI-BA.
Data do Contrato: 03 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.
Valor do Contrato: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) mensais
Certifico que o presente extrato fora publicado no Diario Oficial do Municipio, no prazo legal.
Ibicarai-Ba, 03 de Janeiro de 2022.
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Renata Prates clos Santos
PRESIDENTE DA CPU

Rua Tiradentes, n° 23 - Centro, Ibicarai - Bahia, CEP: 45.745-000.
CNPJ: 14.147.896/0001-40 Fone: (73)3242-1005

Quarta-feira
26 de Janeiro de 2022
6-Ano - N° 2932
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EXTRATO DO CONTRATO N" 015/2022
Partes: Municipio de Ibicarai x CLAUDENIR GONSALVES DE OLIVEIRA, inscrita no CPF n°.
962.710.945-20, residente na Av. Itabuna, S/N, CENTRO, IBICARAI-BA.
Objeto do Contrato: locafao de imovel SITUADO NA: AV. ITABUNA, N0 82, CENTRO,
IBICARAI -BADESTINADO A SEDIAR AS INTALAgOES DA SECRETARIA DE INFRA7
ESTRUTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE IBICARAI-BA.
Data do Contrato: 03 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.
Valor do Contrato: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) mensais
Certifico que o presente extrato fora publicado no Diario Oficial do Municipio, no prazo legal.
Ibicarai-Ba, 03 de Janeiro de 2022.

Renata Prates dos Santos
PRESIDENTE DA CPL

Rua Tiradentes, n° 23- Centro, Ibicarai - Bahia, CEP: 45.745-000.
CNPJ: 14.147.896/0001-40 Fone: (73)3242-1005

CERTIFICAQAO DIGITAL: GAV7IVIZCGMUWVWYGECZOW
Esta edi?ao encontra-se no site oficial deste ente.

