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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, torna público que necessita locar, pelo
prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a legislação vigente, um imóvel com área
construída de no mínimo 230,00 m2 e no máximo 1.000,00 m2, no bairro São Lourenço, na
cidade de Teixeira de Freitas - BA, com as seguintes características: instalações existentes,
água e elétrica compatível, rede p/telefone, com no mínimo 10 cômodos, no mínimo 5
banheiros, 01 área de serviço, 1 garagem, para reinstalação dos serviços da Unidade
Básica de Saúde São Lourenço IV de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
As propostas deverão conter, além do seu prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta)
dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel, área física, instalações existentes,
valor locativo mensal, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura. As propostas
deverão ser entregues na Rua Dr. Carlos Mostardeiro nº 31 – Bairro Jardim Caraípe –
Teixeira de Freitas – BA, até às 17:00 horas do dia 28 de janeiro de 2019, onde os
proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de Contrato a ser lavrado.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, torna público que necessita locar, pelo
prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a legislação vigente, um imóvel com área
construída de no mínimo 150,00 m2 e no máximo 1.000,00 m2, no bairro Vila Vargas, na
cidade de Teixeira de Freitas - BA, com as seguintes características: instalações existentes,
água e elétrica compatível, rede p/telefone, com no mínimo 02 comodos, 2 banheiros, 01
área de serviço, 01 garagem, para reinstalação dos serviços da Unidade Básica de Saúde
Vila Vargas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. As propostas deverão
conter, além do seu prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, os seguintes dados:
descrição minuciosa do imóvel, área física, instalações existentes, valor locativo mensal,
cópia da documentação dominial, ou seja, escritura. As propostas deverão ser entregues
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na Rua Dr. Carlos Mostardeiro nº 31 – Bairro Jardim Caraípe – Teixeira de Freitas – BA, até
às 17:00 horas do dia 29 de janeiro de 2019, onde os proponentes poderão tomar
conhecimento do modelo de Contrato a ser lavrado.
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