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PREFEITURA MUN1C1PAL DE I  pRO CAMETA  ME  
T ASAk++n PARA roans / SECRETARIA MUNICIPAL DI EDUCAcA< r'  

SERVIGO PUBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA "`  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO  
CNPJ: 18.782.198/0001-78  

06- CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento sera efetuado mediante a apresentaCao de recibo, no 10° dia util do mes 

subsequente, a contar da data em que este for atestado (o que devera ate cinco dias apos o 

recebimento do mesmo), sendo que devera ser apresentado no inicio do mes subsequente 

ao da locacao, indicando no mesmo os dados bancarios do LOCADOR, para que possa 

ser emitida a ordem Bancaria de Pagamento.  

07- CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA  

Este Contrato vigorara por um periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua lavratura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei n° 

8.666/93, corn a devida correcao de valores aplicados de praxe na localidade.  

08- CLAUSULA OITAVA - DA ALIENAcAO DO IMOVEL  

08.01. Este contrato continuara em vigor na hipotese de alienacao a terceiros, a qualquer 

titulo, do imovel locado, podendo A LOCATARIO promover a inscricao deste contrato 

de locacao no registro de imoveis competente.  

08.02. Obriga-se o LOCADOR a dar ciencia deste contrato ao futuro adquirente, que devera 

respeitar o que foi pactuado no presente instrumento.  

09- CLAUSULA NONA - DA DESAPROPRIAcAO  

Na desapropriacao do imovel locado, ficarao a LOCATARIA e o LOCADOR 

automaticamente desobrigados por todas as clausulas deste contrato, sendo considerado o 

valor venal do imovel.  

10- CLAUSULA DECIMA — DA CONSERVAcAO DO IMOVEL  

10.01. A LOCATARIA flea desde já autorizado a realizar no imovel, locado todas e 

quaisquer obras e benfeitorias necessarias ou uteis para execucao da finalidade publica a 

ser atendida pela presente locacao, sendo desnecessario previo e expresso consentimento 

do LOCADOR.  

10.02. As despesas provenientes da realizacao de quaisquer alteracoes na estrutura fisica 

do imovel locado, serao custeadas pela LOCATARIA, ficando acordado entre as partes 

que estas adaptacoes serao retiradas pela mesma quando da entrega do imovel, deixando 

assim o imovel em seu estado original referente a data da assinatura do presente contrato. 

10.03. Caso o LOCADOR possua interesse em manter em sua propriedade as benfeitorias 

já realizadas devera este expressar por escrito para que nao sejam removidas, nao gerando 

qualquer onus a mais ao mesmo.  

10.04. Findo o prazo da locacao, sera o imovel devolvido ao LOCADOR nas condicoes 

em que foi recebido pela LOCATARIA, tais como reconstrucao de benfeitorias 

preexistentes (fossas, caixa d'agua), pintura e limpeza, salvo os desgastes naturais 

decorrentes de caso fortuito e forca m.aior. 



Secretaria Municipal de  Tv Benjamin Constant,  Cameta  PA, 68400000  



 



 

 


