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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIE;:A 
ESTADO DA BAHIA 

LEI Nº 658/2002 
AUTORIZA O PODER EXl::CUTIVO 
MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO DE 
rnunnATn 11:NTDr: n MI 1NJrf11nn nr: 
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PIRITIBA E EMPRESA QUE SE 
COMPROMETA A INSTALAR E EXPLORAR 
UM RESFRIADOR DE LEITIE NO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
1>onu,ní:NrT AC ...•.........•..•.... - ••........ _._ ....•• 
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da Bahia, 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

PIRITIBA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo Municipal a 

celebrar Contrato de Comodato entre o Mun!dpio de Pir!tlba e Empresa de 
Resfriamento de Leite, para cessão, uso e gozo de Empresa que se 
comprometa a instalar e explorar um Resfriador de Leite no Município, de 50% 
(cinqüenta por cento) do prédio da Lavanderia Municipal, com edificação 
coberta de telhas, piso de cimento, medindo 15 (quinze) metros de frente por 
1? ( rff'\"70, moh·"c rfo fl"onto .,,. f, ,nrf" rf'\ntonrl" noct.,,. n.,,..+o nc: f rinr" '\ rAn•,"rl"c o .a.&... \. 'UV&o.'- J , 1 ·,.,_'-.• -.....,...> '-Ã'- , ·, """' ·''""'" u .• ·u·, ·,u·v, .....:v·, ·,-._..__, •'-4'-' , ''--'"'u . ...,"-A .. '".._ v..., \ "''' ''"""" J '-""'' l1 1-v"-Av..:, '- 

em bom estado de conservação, situada na Rua Eliodório Araújo Lima, s/n, 
nesta Cidade, para instalação e exploração de um Resfriador de Leite com 
capacidade para 3.000 (três mil) litros de leite, para atender as atividades de 
abastecimento e escoamento de leite do Município. 
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do Contrato de Comodato, de obras e instalações, bem como as de 
manutenção do imóvel, cedido em regime de comodato, correrão por conta do 
do Comodatário. 

Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de 
,.., ~0 ....• n! ,h.1:- ....• -~.- •... -,,rv·~~~"""lr """léir rilir"""rir;:;_",.. l"\m r"""+. •• ~ •• i" ;)U •..• UUH\..0':,0V, 1c.vvyuuO;) ;) u,::,pv:>,.,.vc;.:, ·;;..,11 \.,\,))H.IOllV, 

Gabinete do P,efeito Municipal de Piritiba, 30 de 
setembro de 2002. 
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