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CONTRATO ÁDMINISTRÂTIVO N" OIO.1/2021 - PMJC
PROCESSO ADMINISTRATryO N' 013.I/2021 _ PMJC
DISPENSA N" 007.1/202I

coNTRlTo nr rnusraçÃo DE sERlrÇos DE LocÂÇÂo »r nróvcl paru,
rNsraraçÂo ne nspósnolALMoxARrFADo CENTRAL DA rREFEITURA MLTNICIeAL,
euc ENTRE sr CELEBRÀu o Mtr{tclpto DE JoÃo cosrA - pt E A DtocESE oe sÀo
RAIMUNDO NONATO - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECTDA. ART. 24, X, DA LEt
N'.8.666/93.

o roclrÁnro, o MUÀtrcIpIo or .roÃo cosrA, Esrf)o oo pnuÍ, pessoa juridica de
direito público futemo, inscrita no CNPJ/MF sob n' 01.612.580/0001-30, estúelecida na praça
Central Vn'. - CentÍo - CEP: 64.765-000, nesta cidade, neste ato representado por seu prefeÍo, JOSE
NETO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade f 746.7M SSp/pI e
inscrito no CPF sob o n" 259.282.103-10, e do outro lado, DIOCESE DE SÃO RAIMUNDO
NONATO - pAnÓQUtC, NOSSA SEÀIHORA APÁRECIDA, pessoa Juridica de Direito privado-
com sede na Rua Projetada N". ll5, Centro, João Cosê estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob no.
06.822.142/0021-@, a seguir. denominado LOCADOR (A), os quais subscrevem o pÍesentg
resolvem, de comum acordo e em consonância com o disposto na Lei Federal n" 8.666/93, fimmr o
pÍesente contrato, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

DO OBJETO
CLAUSLILA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente contrato a locagão de rrm imóvel, de
propriedade do LOCADOR, situado na Rua Projetad4 N.. 115, Centro, João Costa - pI, para
instalação de depósito/almoxarifado central da prefeitura municipa! sob responsabilidade da
Secretaria Mrmicipal de Administração.

I}OS ANEXOS CONTRATUAIS
CLÁUSLILA SEGUNDA O pÍeseÍrte Contrato integra o Processo Administrativo n.'013.112021, e
tem como seus anexos documentos daquele processo, em especial a Dispensa de Licitação n"
007.112021, e a justificativa Técnicq que as paÍtes declaram ter pleno conhecimento a aceitam como
suÊciente par4 em conjunto com este contrato, definir o objeto contratual e permitir o seu integral
cumprimento.

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados
suficientes par4 em conjunto com este instrumento de contrato, de{inir o seu objeto e a sua perfeita
execugão.

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente termo, a ele passam a se úncular todas
as atas de reuniões elou termos aditivos que üerem a ser realizados e que importem em alteraçôes de
qualquer condição cotrtÍatual, desde que deúdamente assinados pelos representaÍtes legais das partes.

Panígrafo Terceito - Havendo dúüdas ou divergências em relação ao disposto neste
instrumento de contrato e seus anexos, as mesmas serão objeto de acordo entÍe as pârtes, prevalecendo
o que mais treneficiar ao interesse público, haja vista a srpremacia deste sobre o interesse privado.

EDAPR RR
USULA TERCEIRA - O prazo de execução do contrato terá início em 05 de fevereiro de 2021 e

temrino previsto em 05 de fevereiro de 2022, para a locaçâo do imóvel mencionado na Cliíusula

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o dê Janêiro, s/no. - Cêntro - 64.765-000 - João Costa - pt.

CNPJ: 01612580/0001€0
TeleÍone (89) 3486-0034

RfDfs socürs

a.

A
júao( o\tà lri tsírv bÍ pÍcr€i(úrdrlejçaorÍr5rd p.erei(ura(lrjo.,r!oirã pret.ritur.nrur,i.ipalrel,rã.,rojt.



oao
trabalho continua!

PÍimeira deste instrumento, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de acordo com arnbas as
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Parágrafo Primeiro - Dada a'antagem do aproveiÍamento do preço durante o período
contratual, beÍn ainda a necessidade pennanente e continua da Administraçâo Pública em relação aos
serviços avençados na Cláusula PrimeiÍa- este conhato poderá ser prorrogado pelo mesmo periodo de
acordo com ambas as partes, tudo consoante disposição inserida n o 20;t. 57 ,II, da Lei n. g.66àl%.

Panágrafo Segundo - A qualquer momento da vigência do contÍato, o Mt TNICÍPIO poderá
desocupar todo o imóvel ou pate dele, sem o pagamento de qualquer valor, a qualquer título, bastando
para tanto notificar o LOCADOR com antecedência de 30 (trinta) dias.

DA,LICTTACÃO
CLAUSULA QUARTA - A contratação de serviços desta nafurezâ orquad.ra-se na hipótese de
Dispensa de licitação, 

^o 
aÍt.24, X da Lei n- 8.666193 e estí respaldada no pÍoc€sso Arlminisaativo

n". 013.112021 .

DO,PRECO
CLAUSULA QUINTA - Pela locação ora pactuados a GONTRATANTE pagará à GoNTRATADA o
valor do aluguel mensal de R$ 1.500,00 (hurn mil, quiíhentos Íeais), perfazendo o valor global de Rs
18.000,00 (dezoito mil reais).

Paagrafo primeiro O pagamento acima referido será efetuado através de
depósitoltransferência banciári4 em nome do (a) conlratado (a).

Par:í,grafo segundo - O valor do aluguel será reajustado pelo Índice Geral de pregos de
Mercado da F,ndação Geúlio vargas (IGPM - FGV), ou pelo indice Nacional de preços ao
ç6n3nmidor (INPC) ou pelo Índice de Preços ao consumidoi Àmplo (IpcA - FGV), de tódos o
menor, e someÍrte poderá ser requerido, por escrito, depôis de decorridos 12 (doze) meses da data de
assinatura do presente instrumento.

DO PAGA]\IENT
CLAUSLILA sExrA - o LocADoR deverá expedir, no primeiro dia úül do mês subsequerte ao da
locação, RECIBO DE ALUGUEL, em nome do MUNICÍpIO ne fOÃO COSTd em que àonste:

a) o valor do aluguel de forma numéricâ e por extensol
b) o nome completo do LOCADOR;
c) o CNPJ do LOCADOR;
d) o cNPJ do MLT.flCÍptO DE JOÃO COSTAi
e) o número do empenho;
f) o enderego completo do imóvel locado:
g) o período referente ao aluguel.

Parágrafo primeiro - Após a avaliação do Recibo de Aluguel, constatado o atendimento de
todas as cláusulas contratuâis o(a) gestor do contrato dará o aceitg encaminhando-o, imediararnente,
ao setor de Controle de Empenho e Liquidação.

,ftr,n/-.o*ffi urT,3ii.à"?rIfffi.frdT}.*":T#â**:*f"'J1ffi )f".â::]
confomridade com os serviços pÍestados.
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Parágrafo terceiro - O LOCADOR devsrá indicaÍ, por meio de oficio a ser entregue ao gestoÍ
de contrato. no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do confiato, o númeÍo de conta bancária
aberta em seu nome, o número da agência e o nome da instituição bancária em que serâo efetuados os
depósitos.

DAS ALTERA TUAIS
CLAUSULA SETIMA - Ao CONTRATANTE é reservado o direito de, a qualquer tempo. fazer
alterações que impliquem na redução ou aumento dos serviços, nos limites da Lei das Licitações_

DÀ DOTACÃ ORCAI}IENTÁRIA
CLAUSULA OITAVA A despesa decorrente deste contrato correrá por contâ dâ seguinte dotaçào
oÍçamentária:

o
Prefeitura de

aNneOg I ÓnGÃO: 02.02.00 - Secreuris Mun.de Administração e Planejamento-S .{Ap
PROIETO / ÁTIWDADE: 04.122.0027.2010 Mamttengo da Secretqriq Administração e pkneiamento
ELEMENTO DE DESPESA: 3-3.90.36 OUTROS SERL']ÇOS IERCEIROS PESSOÁ JURÍDICÁ
FONTE DE RECURSO: 001 TESOLTRO MUNICIPAL

DOS ENCARGOS
CLÁUSULA NONA - A LOCATÁRH não será responsável por quaisquer encaÍgos, tributos,
despesas condominiais relacionados ao imóvel onde se situa a rírea locada, ficando, assim, dispensada
do cumprimento da. obrigações preüstas nos incisos VIII, XI e XII. dos arts. 23 e 25 da Lei n"
8.24s191.

DA BESPONSABILIDADE CIVIL
CLAUSULA DECIMA A LOCATARIA responsabiliza-se, civil e 

"r1-6almente, 
por danos

materiais e pessoais. na hipótese de qualquer sinistro que venha a ocorrer contra teÍceiros, em
decorrência da utilização do imóvel e realização das atiúdades à quais se propõe.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A LOCATÁRIA se compromete a indenizar e/ou isentar a
LOCADORA de responsabiüdade por reclarnações ou danos diretos relativos ao uso do imôvel
locado, e pela instalação, uso, manutenção, reparo ou rernoção de seus berx e eqüpaÍnentôs- inclusive
poÍ seus empregados, agentes, ou repÍesentantes autorizados, exceto s€ tais reclamações ou danos
forem comprovadamente imputáveis à LocADoRA ou resultantes de atos praticados poÍ seus
empregados, agentes, pÍepostos ou qualquer terceiÍo.

CLÁUSLTLA DECIMA SEGUI\{DA - Se a LOCADORA for autuad4 notificada, citada, intimada ou
condenada etn razÁo do não cumprimento, em época própri4 de qualquer obrigação atribúvel à
LOCATÁRIA, seja de natureza cilil, fiscal, trabaÍhlstq previdencirí,ria ou àe qrriquer-ouna eryécie, a
LOCATARIA satisfará a respecdva obrigação, ou excluirá a LOCADORA do polo passivo da
artuâção, notificação. citação, intimaçâo ou condenação mediante decisão irrecorrível, sob pena, de
assim não procedendo, ârcar com os custos relativos à defesa dos interesses da LOCAnORÁ! bern
como com os danos materiais, ou à imagem. causados à LOCADORA.

DA BRI ESDALOCATÁruA
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Alán de todas as dernais obrigações preüstas nas cláusulas

ores, bem como das nâüralmente decorrentes deste instrumento, são obrigações do LOCADOR,
durante todo o prazo de ügênciâ contratual
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lo- Gerais

Responsabilizar-se, total. ou parcialmente, direta ou indiretamente, pelos danos çausados
diretamente ao MUMCIPIO ou a terceiros, decoÍÍentes de ação ou omissão dolosas ou
culposas, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidu4s 2 f1sçalização realizada pelo
MIINICIPIO;
Manter-se duratrte toda a execução do contrato em compatibiüdade cxrm as obrigações
assumidas. as condiçoes de HABILITAÇÃO exigidas por lei:

Comunicar à fiscalização, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se
verifique com ou no imóvel;
Prestar todos os esclarecimento ou informações solicitadas pelo MUNICÍPIO, ou por seus
prepostos, sobre o objeto;
Efetuar manute[ção e possíveis reparos no imóvel decoÍrentes do desgaste natuÍal do mesmo,
ou quaisquer outros não relacionados ao uso deüdo do imóvel o pÍitzo de 10 (dez) dias a
contar da data de recebimento da notificaçâo. Caso haja necessidade de dilação do pÍazo, este
deverá ser reqüsitado e justificado pelo locador através de oficio ao gestor do conhato.

§ 2'. Específicas:
l. EntregaÍ ao MUNICÍPIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destin4

incluindo a pintura; 
,II. Garantir ao MLINICIPIO, durante o tempo da locação, o uso pacifico do imóvel locado;

III. Mânter, durante o período da locação, a forma e a destinação do imóvel:
IV. Responder pelos úcios ou defeitos anteriores à locação;
V. Fomecer,, num prÍrzo mríximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, ao

MUNICIPIO, por sua conta, laudo técnico do imól'el atudizado, onde conste estaÍ o mesÍno
em condições estruturais para a execução do otrjeto contratual, bem como descrição minuciosa
do estado em que será entregue o mesmo, através de laudo de üstori4 com expÍessa
referência aos eventuais defeitos eistentes:

a) O laudo de üstoria deverá conter fotos de todos os cômodos do imóvel (piso, pintura,
instalações elétricas etc.), afim de demonstrar a condição em que o imóvel foi entregue.
Depois de concluido e aprovado, o termo de vistoria inicial passará a ser parte integÊnte do
presente instÍumento contratual, sendo a ele anexado ao processo adminisÍativo respectir.o.

b) Havendo divergência quanto à descrição constante no laudo de vistoria, o órgão beneficirírio
do imóvel comunicará, atrarés de oficio dirigido ao(à) gestoÍ(a) de contrato, os pontos do
laudo sobre os quais diverge, para que o(a) gestor(a) de contrato, €m conjunto com o
LOC.ADO& realize a conferência no local e procedas à correçôes necessárias;

c) Ern, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do prazo de ügênci4 o
LOCADOR deverá elúorar termo de üstoria final 

_ 
proüsório e €ntregá-lo ao(à) gestor de

contrato, que o submeterá à aprovação do MUNICÍPIO, verificândo as reais condições do
imóvel e confiontando com o temo de üstoria inicial.

d) Em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do vencimeÍrto do prazo de ügênci4 o LOCADOR
deverá elaborar termo de vistoria final definitivo e entÍegálo ao(à) gestor de contrato que
procederá conforme a alínea "c" supra.

I

II.

ITI,

rv.
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Fomecer ao Ml,hIICÍPtO o recibo de aluguel ern confonnidade com o disposto neste conÍato;
Pagar os impostos e as taxas, incluindo-se o Imposto Predial e Territorial UÍbâno (IPTU) e
suas taxas agregadas, tais como coleta de lixo e combate a incêndio, e ainda o prêmio de
seguro complementaÍ conaa fogo, que incidarn ou venham a incidir sobre o imóvel:
Exibir ao MUMCÍPIO, quando soücitado, os comprovmtes telativos as parcelas que estejam
sendo exigidas:
Pernritir ao MLINICÍPIO, ao final da ügência contratual, a reúada das redes elétrica e lógica
por ele instaladas para adequação das instalações do imóve1 as suas necessidades.

Não instalar no imóvel objao da locação qualquer equipamento cryaz de expor a risco a
propriedade da LOCADORA;

DAS OBRIGA E IO
CLAUSULA DECIMA QUARTA - Alem das naÍuratnente decoÍrentes do pÍesente contrato,
constituem obrigaçOes do MUNICÍPIO:

I. Pagar o valor devido ao LOCADOR no prazo avençado;
IL Acornparúar e fiscalizar o objeto em todas as suâs etapas, registrando as ocorrências;
m. Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natuÍezâ deste e com o fim a

que se destin4 devendo tratáJo com o mesmo cuidado como se fosse seu;
IV. Restitut o imóvel, finda a locação, no estado ern que o recebeu, salvo as deteriorações

decorrentes do seu uso normal;
V. Levar imediatamente ao coúecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou

defeito cuja reparação a este incumb4 bern como as eventuais turbações de terc€iros.
VI. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas $uls instalações,

provocadas por si, seus dependenteq visitantes ou prepostos.
VII. Quanto às benfeitorias necessárias introduzidas pelo MLfNICÍPIO. ainda que nào autorizadas

pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizadas pelo
LOCADOR e permitem o exercício do direito de retenção por paÍte do MLINICÍpIO;

VlI. Não modificar a forma intema ou extema do imóvel sem o consentimento pÍévio e por escrito
do LOCADOR;

[X. EntregaÍ imediatameflte ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e encargos
condominiais, bern como qualquer intimagão, multa ou exigência de autoridade públicâ. ainda
que úrigida a elq MLJNICÍPIO;

X. Pagar as despesas de telefone e de consumo de forç4 energia elétrica e gas, agua e esgoto, e
quaisquer outras que vierem a gravar o imóvel durante o prazo de vigência do contrato;

x. Permitk a üstoria do imóvel pelo LocADoR ou poÍ seu mandatário, mediante combinação
préüa de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo üsitado e examinado por terceiros,
na hipótese prevista io aÍt.27, daLei8.245l9|.
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D M D CA ES DO
CLAUST'LA DECIMA QUINTA . expressarnente vedado ao LOCATARIO modificar a estru§lra
do imóvel locado, sendo que as benfeitorias necessiírias ê úteis, porventuÍa executadâs no decorrer da
locação e desde que pÍeviamente autorizadas por escrito pela LOCADORA serão indenizáveis ao
LOCATARIO.
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o.q.REscrsÃo
CI-ÁUSUI-A DECIMA SEXTA - 0 pÍesente contrâto podeÍí ser rescindido nas hipóteses preüstas
em lei e, em caso de desapropriação do imóvel ou de sinistro que inr.iúilize a sua utilização, ficando
este pacto automaticannente rescindido,

Panigrafo primeiro. Sem prejuízo do disposto ern qualquer outra cláusul4 este Cotrtrato de
l-ocação poderá ser rescindido pela LOCATÁRId sem qualquer penalidade ou responsabilidade
adicional, mediante notificação por escrito à LOCADORA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

Panágrafo segundo. Na hipótese de rescisão por culpa do LOCADOR, fica este obigado ao
pagaÍnento de multa referente ao valor de 03 (três) meses de alugue! e a aceitar a permanência do
MI-NlClPlO no imóvel por pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias.

DO II{ADIMPLEI}IENTO
CLÁUSULA DECIMA SETIMA - Caso a LOCATÁRIA descumpra qualquer uma das suas
obrigações preüstas neste CotrtÍato de Locaçào, não relacionadas âo pâgamento do aluguel. a
LOCADORÂ promoverá notificação escrit4 acusagdo o descumprimento e estabelecendo o prazo de
30 (trmta) dias, período duÍante o qual a LOCATÁRIA deverá saná-lo, or1 sendo isso impoisível de
imediato, pelo meaos tomar providârcias nesse sentido. Decorrido esse pÍztzo, se o inadimplemento
persistir ou as providências antes referidas não forem tomadas, a LOCADORA terá a faculdade de
adotar outra medida- que entenda cúível, inclusive de natureza judicial.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - Caso a LOCADORA descumpra qualquer uma das suas
obrigações previstas neste Contrato de l-ocação, a LOCATÁRIA promoverá notificação escrit4
acusando esse descumprimento e estúelecendo o pràzo durante o qual a LOCADORA deverá sanáJo.

DAS DISPOS
CLAUSULA DECIMA NONA - Todas as notificações relativas a este Contrato de Locâção somente
serão válidas se enüadas por escrito e acompaúadas de aviso de recebimento aos endereços indicados
no preâmbulo deste instrumento

CLÁUSULA VIGESSIMA - Nenhuma tolerância, expressa ou implícita por qualquer das pa-tes, em
relação ao descumprimento das disposições deste Contrato de Locação, será interpretada como
novação ou renúncia- nem afetará o diÍeito da paÍte de exigir seu cumprimento a qualquer tempo.

cLÁusuLA VIGESSIMA PRIMEIRA - No caso de qualquer das cláusulas deste contrâto de
Locação ser considerada invríüida ou sem efiaácia- permanec€rão em vigor todrs as demais cl:fi$ulas.

cLÁusuLA VIGESSIMA SEGUNDA - Este codrato de Locação üncula as partes, seus herdeirog
sucessores e cessioniários a qualquer título.

DA,F'ISCALIZACÃO
CLAUSULA VIGESSIMA TERCEIRA - Nos tennos do art. 67 da Lei n. 8.666, de 1993, a
LOCATÁRIA designaní um fiscal, servidores públicos municipais, sendo este cienti{icado
fonnalmeÍrte, que irão acompanhar e fiscal;.za" a execução do contrato de Locação, anotando em

próprio todas as ocoriercias e determinando o que for necessário à regularizaçâo das falhas ou
defeitos observados.
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DA rclcÃo
CLAUSLTLA VIGESSIMA QUARTA - Incumbirá à CONTRATANTE proridenciar a publicação
deste contrato, poÍ extrato, eln até 05 (cinco) dias após a assinatura do presentg consoante exigência
do ?trt.26 do Estatuto Licitatorio (Lei n. 8.666193).

DOFORO
CLAUSULA VIGESSIMA QUINTA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação de-
Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cúíveis ao preseÍlte ôontÍato, fixando-se
competeote o Foro da sede da CONTRATANTE por força da disposição do Art. 55, § 20, da Lei
Federal n' 8.666193, e alteragões posteriorês, especialmente as introduzidas pela Lei Federal n
8.883i94, para dirimir questões adündas da presente relação jurídica.

E, assirn, por estareÍn de acordo com os telmos do presente lnstrumento. após lido e achado
conformq ambas as pates o assinam na pÍesenga das testeÍnunhas abaixq ortraindo-se as copias
necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação ügente.
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José Ndo dc Aiyeira
Prefeito Municipal

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
CONTRATADA

CPF: ( r. ,13 CPF, V,: A'7- 9o'? l2

TESTEMIINI{A
notvç. Enrry,Laí€ (, -1,"t,.)
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PreÍeitura de João Costa
Avênida 1o dê Janeiro, s/no. - Centro - 64.265{00 - João Costa - pl.

CNPJ: 01 61 2580/0001 -30
TeleÍone (89) 34864034

E-mail: :, ,, i.: i,, . .:, rr: ., :
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João Costa - PI, 05 de fevereiro de 2021.
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João Costa - PI, em 05 de fevereiro de 2021

Prefeitura de João Costa
Avênida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765{00 - João Costa - pl.

CNPJ: 01 61 258010001 -30
Teleíone (89) 348C0034

E-mail: i,,,'..rr,;.:, :., r,, .;. ;,.::
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EXTRATO DO CONTRATO ADMIFII§TRÀTIVO NO O1O.II2O2I - P.VTJC
PROCESSO ADMIMSTRÁTILIO M O 1 3. I,' 202 I
DIS\ENSA DE TICITÁçÃ? N. ooz.l,zozt

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JOÃO COSTÀ ESTÁDO OO pnUí pessoa juridica de direito
público interno, inscrita no CNPJÀ4F sob n' 01.612.580/0001-30, estabelecida na Praça Central, yno. - Centro -
CEP: 64.765-000, nesta cidade, neste ato representado poÍ s€u prefeito, JOSE NETO DE OLIVEIRÁ, brasileiro,
casado, portador da cedula de identidade rf 746.784 SSP/PI e inscrito no CPF sob o n" 259.282.103jt1, a
seguil denominado LOCATÁRIA.

CONTRATÀDO: I}IOCESE DE SÃO RAIMUNDO NONATO _ PARÓQUIA NOSSA SENIIORA
APÂRECIDA, pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Projetad4 N.. 115, Centro, João C,osta,
estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob n'.06.822.14210021-64, a seguiÍ, denominado LOCADOR

OBJETO: Constitui objeto do presente contraio â locação de um imóvel, de propriedade do LOCADO\ situado
na Rua Projeta&- No. ll5, CentÍq João Costa - PI, para instalação de depósito/almoxarifado certral da
prefeitura municipal sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.
VALOR: O contratante pagaÍá ao contratado, pela locação do imóvel, objeto deste contrato, o valor do aluguel
mensal é de R$ 1.500,00 (hum mil, qüúentos reais), perfazendo o valor global de RS 18 000,00 (dezoito mil
reais).
WGENCIA: O corÚraro teÍá início em 05 fevereiro de 202 1 e termino previsto para 05 de fevereio de 2021 .
rlorAÇÁo oRÇÁMENrÁru1:
ANIDÁDE / ORGAO: 02.02-00 Secretaria Mutlde Administraçdo e Planejomento-SEluíAP
PROIETO / ÁTIWDADE: 01.]22.0027.2010 Manutenção da Secretaria Adni istrqçdoe Pla ejqmento
ELEMENTO DE DESPESÁ: 3.3.90.36 OUIROS SERWÇOS IERCF,IROS PESSOÁ J(TNDICA
FONTE DE RECURSO: 001 1ESAURO MUMCIPAI
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