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CONTRATO ADMINISTRATIVO N' O4E2O22 . PMJC
PROCESSO ADMIMSTRÂTIVO N" 04412022 _PM)C
DISPENSA N" 03I/2022

Prefeitura deN

nr rnosr,tçÃo DE sE
DE orpósrroLl,ll.to

RvIÇoS DE LoCÂÇÃ
XARIFAO'O CENTRA

o os IMó!,EL pARA
L DA PRETEI'I'URA

MUnncrpAL, euE ENTRE st cELEBRAM o MuNrcrpro ou toÃo cosrA - pI E
Drocf,sn DE sÃo RATMUNDo xoxlro - n.l,nóqurA NossA SENHoRA ÂeARECTDA.
ART. 24, X DA LEI N.. 8.ó66193.

o r,oc,lrÁnro, o MUMCIpIo oE, .loÃo cosrA, EsrADo no pr.luÍ. pessoa jurídica de
direito püblico intemo, inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.612.580/0001-30, estabelecida na praça
Central, Vn". - Cento - CEP: 9.765-000, nesta cidade, neste ato ÍepÍescntado por seu prefeito, JOSE
NETO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado. portador da cádula de identi.la.le n" 746.784 - SSp/PI e
inscrito no CPF sob o n'259.282.103-10, e do outro lado, DIOCESE Df, SÃO RAIMUNDO
NONATO - PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA, pessoa Juridica de Direito privado.
corn todc na Rua Proj«ada No. I15, Cenao, Joâo Coct4 estado do Piaüi, in;crita no CNpJ sob n..
06.822.14210021-64, a seguir, denominado LOCADOR (A), os quais subscrevem o presente,
resolvem, de comum acordo e em consonância com o disposto na Lei Federal n" 8.666/93, firmar o
presente contrato, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

DO OBJETO
õiMpnlMElRA - Constitui objeto do pres€nte conúato a Locação de um lmôvel, de
propriedade do LOCADO& situado na Rua Projetada N.. lt5 - Centro, na cidade de João Costa/pl,
para instalaçâo do deúsito/.lmoxsrifuo ccntral da prefeitura mrmicipâL sob responsabilidade da
Secretaria Municipal de Admini sração.

CL USULA SEGUNDA - O presente Conúato integra o Processo Administativo n." 04412022, e
tem como s€us anexos documeotos daquele processo, cm especial a Dispensa de Licitâçiio no
031D022, e a justificativa Tecnic4 que as partes declarm t€Í pl€Íro conhecimento a aceitam como
su6ciente par4 ern conjunto com este contrato, definir o objeto contratual e permiú o seu intcgral
cumprimento.

Panígrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados
suficientes paÍ4 em mnjunto com este instrumento de contrdÕ, definir o seu objero e a sua perfeita
execugão.

Panígrafo Segundo - A partir da assinatuÍa do presetrte temro, a ele passarn a se vincular todas
as atas de reuniões e,/ou termos aditivos que üerem a ser realizados e que importem ern altera@es de
qualquer condiçào contratual, deúe que deviáamente assinados pelos Íspresetrtantes legais ílâs paÍes.

Panágrafo Terceiro - Havendo dúüdas ou divergências em relação ao disposto neste
instmmento de contrato e seus anexog as mesrnas serão objeto de acôrdo entre as partes, prevalecordo
o que mais beneficiar ao interesse público, haja vista a suprernacia deste sobre o interesse privado.

CONTRATO
INSTALAÇÂO
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REDIS SOCtÂtS
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CI-ÁUSUI a TERCEIRA - O prazo de execução do contrato tErá início em 01 de juaho de 2022 e
temrino previsto ern 0l de juúo de 2023, para alocago do imóvel, mencionado na Clfursula Primeira
deste instÍumento, podendo ser pronogado pelo mesrno período de acordo ccnn arnbas as partes.

Parágrafo Primeiro - Dada a vantagem do aproveitamento do preço duÍante o período
contratual, bem ainda a necessidade permanente e contínua da Adrninistração Priblica em relação aos
serviços avençados na Cláusrla PrimeiÍq este conÍato poderá ser prorrogado pelo mesmo período de
acordo com ambas as paÍtes, tudo consoantê disposição inserida no art. 57, II, da Lei n- 8.666193.

Pmigrafo Segundo - A qualquer momeÍrto da ügencia do contrato, o MUNICÍPIO podeÍá
desocupar todo o imóvel ou pate de!e, §€m o pagêrlqnto de qualquer vdor, a quatquer título, bagando
para tanto notificar o LOCADOR com antec.edência de 30 (trinta) dias.

DA LICITACÃO
CLAUSULA QUARTA - A cotrtratação de serviços desta natuÍeza enquadra-se na hipótese de
Dispensa de licitação, io aÍi. 24, )í, da Lei n. 8.666193 e está respaldadâ no Processo Administrativo
ne.044f2o22.

DOPRECO
CLAUSULA QUINTA - Pela locaçâo oÍa pactuados a CONTRATANTE pagaÍí à CONIRATADA o
valor de R$: 1.500,00 (mil e guinhentos reais) mensais, totalizando para o período de 12 (doze) meses
o valor de R$: 18.000,00 (dezoito mil reais).

Panágrafo primeiro - O paganento acima referido seni efetuado atraves de
depósitoltransferência banaári4 ern nome do (a) contrarado (a).

Pmígafo segundo - O valor do aluguel será reajustado pelo Índice Geral de proços de
Mercado da Fundação Geúlio Vagas (IGPM - FGV), ou pelo indice Nacional de Preços ao
Corsusidor (INPC) ou p€to Índisç de Prsços ao Conxrmidor .Auplo (IPCA - FGV), de todor o
menor. e somente pderá ser requerido, por escrito, depois de decorridos 12 (doze) meses da data de
assinatura do presente insfumento.

DOP
USULA SEXTA - O LOCADOR devení expedir, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da

locaçâo, RECIBO DE AIUGUEL, em nome do MUMCÍPIO DE JOÂO COSTA, em que conste:

a) o valor do aluguel de fomra numérica e poÍ extenso:
b) o nome completo do LOCADOR;
c) o CNPJ do LOCADOR;
d) O CNPJ dO MLIMCÍPIO DE JOÀO COSTA;
e) o número do empeúo;
f) o endereço completo do imóvel locado;
g) o período referente ao aluguel.

Panágrafo primeiro - Após a avaliação do Recibo de Aluguel, constatado o ateÍldimento de
todas as cLíusrlas eo*traluêis o(a) gesror do contrato dará o aceite, elrcsrinhmdo-o, iÍnedialantente,
ao setoÍ de Controle de Empeúo e Liquidação.
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, Panígrafo segundo - O pagamento será efetivado pelo CONTRATANTE a (o)
CONTRATAD0(A), até o 5o dia útil do mês subsequente ao da apresentação da fatura/nota fiscal, em
confomridade com os serviços prestados.

Panigrafo tercúo - o LocADoR deverá indicar, por meio de oficio a ser entÍeÍlue ao gestor
de contrato, no pÍazo de 5 (cínco) dias após a assinatura do contrato, o número de úta uÀcrinia
ahÍta em seu nome, o número da agência e o nome da instituiçiio bancária em que serão efetuados os
depósitos.

o o
Prefeitura
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D,{S AL
CLAUSULA S A - Ao CONTRATANTE é reservado o direito de. a qualquer tempo. fazer
alterações que impliquerrr na redução ou aurnento dos serviços, nos limit€s da t*i das Licitações

A T
USULA OITAVA - A despesa decorrente deste contrato correÍá por conta da seguinte dotação

orçamenlária:

ui.rD. oRÇAMDXTÁnn
PLANEJAMENTO.SEMAP

t2.uz.@ - SECRETARTÂ MUN. DE ADMTMSTRÂÇÃo E

Proj. Ativid.dc - 04.122.w27.20ro -Manüenção da secrersria Administração e planejâmento
Nrt De3p€s! - 33.90.39.00.00 - Ouúos Serv. de Terceiros - p. JuÍidica
FI\IT. RECUR§O§: 1.500.00.999/Tesouro Municipal

DOS ENCARGOS

DAR ,\-S.,\ BIL CIvIL
C USULA DECIMA A LOCATARIA responsabiliza-se. civil e criminalmente. por danos

materiais e pessoârs, na hipótese de qualquer sinisfo que venha a ocorreÍ conúa tercerÍos, em
decorrência da util izaçâo do imóvel e realização dq< atividades ràs quais se propõe.

cLÁÚsuLA NoNA - A LoCATÁRIA não será responúvel por quaisquer encargos, tributos,
despesas condominiais relacionados ao imóvel onde se sirua a ri,rea iocada ficando, assú áspensada
do cumprimento das obrigações previstas nos incisos vlll, XI e xll, dos aÍs. 23 e z5 da Lei n.
8.245t9t.

cLÁusuLA DECIMA PRIMEIRÂ - A LoCATÁRIA se compromere a irfunizr dou isentar a
LOCADORA de responsabilidade por reclamações ou danos diretos relúivos ao uso do imóvel
locado, e pela instalaçâo, uso. manutençfu, repaÍo ou ronoçâo de seus bens e equipün€ntos, inclusive
por seus ernpregados, agentes, ou representantes autorizados, exc€to se tais recianações ou danos
forern comprovadarnente imputáveis à LocADoRA ou resultantes de atos praticados poÍ seus
empregados, agentes, pÍepostos ou qualquer terceiro.

cLÁusuLA DECIMA SEGUNDA - se a LocADoRA for autuad4 notificad4 citad4 intimada ou
condenada eÍn Íazfu do não cumprimento, em epoca própri4 de qualquer obrigação atribüvel à
199+I+I1, seja de natureza civit, fisca, trabalhistq preriaerct,i.i" ou àe qualqíer'out 

" ".pÀi", 
u

LocATARIA-satisfará a respectiva obrigação, ou excluirá a LocADoRA do polo passivo da
autuação, notificação, citação, intimação ou condenação mediante decisâo irrecorrível, sob pena" de
assim nâo procedendo, arcaÍ com os custos relativos à defesa dos inteÍesses da LocADoliA, bem
como com os danos mâteriais, ou à imagem, causados à LOCADORA.

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Cêntro - 64.76 00 - João Costa _ pl.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Além de todas as demais obrigações preüstas nas cláusulas
anterioreq bem como dzs naturalmente decrrrent€s deste instrunsnto, seo ougaçoes oo LocADoR,
durante todo o prazo de ügência contratual:

lo. Gerais:
I Responsabilizar-se, total. ou prcialmentq direta ou indiretdrente, pelos danos calsados

diretaínente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão dolosas ou
culposaq não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizaçâo ÍeâliTada pelo
MLINICÍPIO;

II. ManteÍ-se duante toda a execução do- contrato enr compatibilidade com as obrigaçoes
assumidas, as condições de HABILITAÇÃO exigirtas por lei;III. comunicar à fiscalização,_ de imediato, quarquer ocorrência anormal ou acidente que se
verifique com ou no imóvel;

IV. Prestâr todos os esclarecimento ou informações solicitadas pelo MUNICÍPIO, ou por seus
prepostos, sobre o objeto;

V. Efetu manutênçâo e possíveis reparos no imóvel decorrentes do desgaste natural do mesmo,
ou quaisquer outros não relacionados ao uso devido do imóvel no prazo de l0 (dez) dias a
contar da data de recebimento da notificação. Caso haja necessidede de dilação do pÍazo, este
deverá ser requisitado e justificado pelo locador aaavéi de oficio ao gesto. dá conúto.

§ 2'. Específicas:
I- EntregâÍ ao MLINICÍPIO o imóvel alugado em estado de ser'ir ao uso a que se destrna,

incluindo a pintura;
Gaântir ao MUMCÍPIq &rante o tempo da locagâo, o uso pacífico do imóvel locado;
ManteÍ, durante o periodo da locação, a forma e a destinação do imóvel:
Responder pel.os víci,os ou defeitos arteriores à locaçâo;
Fomecer, num pÍazo mríximo de 05 (cinco) üas a contar da assinahrra do contrato. ao
MUNICIPIO, poÍ suâ contq laudo tecnico do imóvel atualizado. onde conste esfdr o mesmo
em condições gstsutuÍais para a execução do objeto contratual, bern como descrição minuciosa
do^ estado em que será entregue o mesÍno, através de laudo de vistori4 

"o- "*pr"r.ureferência aos evertuais defeitos existentes:

II
III
IV

oao

Prefeitura de Joâo Costa
Avênida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.265-000 - João Costa _ pl.

CNPJ: 0161 2580/0001 -30
Telefone (89) 348ê0034
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a) o laudo de vistoria deverá conter fotos de todos os cômodos do imóvel (piso, pintura
instalações elétricas ac.), afim de demonstra a coadição em quê o imóvel*foi *t 

"gu"Depois de concluído e aprovado, o termo de vistoria inicial passará a ser parte integrantã do
pres€nte instrumento contrarual, sendo a ele anexado ao pÍocesso a&ninisúatiuo ,aapátiro.b) Havenlo divergência quaÍlto à descrição constante no laudo de vistori4 o órgâo beneficirário
do imóvel comunicflli através de oficio dirigido ao(à) gestor(a) de contratã, os pontos do
laudo sobre os quais diverge, para que o(a) gestor(a) de contrato, em conjunio com o
LOCADO& realize a conferência no local e procedas à correções necessárias;

c) Em, no mínimq 120 (c€nto e vinte) dias antes do vencimetrto do prazo de vigênci4 oLocADoR devená elaborar termo de üstoria final. provisório e entre;áJo ao(à) iestor'decontrâto, que o subrrneterí à qrovação do MTTNICÍPI0, veriscando Ã reais conãiçoes do
imóvel e confiontando com o termo de vistoria inicial.

llo
pr e ÍeiLur drrul|i!ipdklEloóuc6r.
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d) Em, 1o mínimo, 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de ügênciq o LOCADOR
deveni elabora termo de vistoria finar definitivo e entegà-lo *tal g-"r*ã" 

""r"". üprocederá conforme a alinea ..c" 
supra.

Fomecer ao MtrNlcÍPIo o recibo de aruguel em conforrnidade com o disposto neste contÍato;
Pagar os impostos e as taxas, incluindo-se o Imposto prediar e Tenitorial urt*" rrpiüii
suas taxas agregadas' tais como coreta de rixo e combate a incêndio, e ainda o prêmio de
seguÍo complementar contra fogo, çe incidam ou venham a incidir sobre o imóvel;
exilir ag MLNICiPIO, quando soricitado, os comprovantes relativos às parceras que estejam
sendo exigidas;
Permitir ao MLNICÍPIO, ao Ênal da vigàrcia contrasml, a rs{irada da* reder etét-ica e lógisâ
por ele instaladaq para adequaçâo das instalações do imóvel à suas necessidades.

Não instalar no imóvel objeto da locação quarquer equipamento capaz de expor a risco apropriedade da L0CADoRA;

DÀç OBRIGACÔES DO Mrr-t\üCíHO
CLAUSLILA DECIMA QUARTA_ - AIem daq naturalmente decoÍrentes do pÍesente contrato,
coÍrstituem ob'rigações do MUMCÍpIO:

VI.
VII.

\-III

IX

x

Prefeitura de Joâo Costa
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I. Pagar o valor devido ao LOCADOR no prazo avençado;
II. AcompanhaÍ e fiscalizar o objao em todas as suas etapas, registrando as ocorrências;III. Servir-se do imóvel para o uso convencionado comparível côm a natureza deste e com o fim a

que se destin4 devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;IV- Restituir o imóvel, fiada a rocação, no estado ern que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

v. Levar imedidamente ao coúecimento do LocADoR o surgimento de qualquer dano ou
d€feito cà.ia r€paraçâo a estç inçunrbq hem colrro as evenhnis tu;baçôÊs de tsceiros.vI. Realizar a imediata reparação dos dmos verificados no imóvel, ou nas suas instalaçoes,
provocadas por si, seus dependentes, üsitantes ou prepostos.

ul Quanto à benfeitorias necessárias introduzidas p€lo MUNICiPIO, ainda que não autorizâdas
pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas. serão indenizadas pelo
LOCADOR e permitem o exeÍcicio do direito de retenção por parte do MUNICÍPIO;vIIl' Não modificar a fomra interna ou extemâ do imóvel sem ó consentünerto prévio e por escrito
do LOCADOR;

IX. EntegaÍ imediatmlente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e encÍrÍgos
condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública ainda
que dirigida a ele, MUNICIPIO;

x. Pagar as despesas de telefone e de consumo de forç4 energia elérica e grás, rágua e esgoto. e
quaisquer outras que üerern a gravar o imóvel durante o prào de vig&rciã do cõntrato; 

'
x. Permitir a üstoria do imóvel pelo LocADoR ou poÍ seu mandatrírio, mediante *-bio"çao

prévia de dia e hora- bem como admiú que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros,
na hipótes€ previst a no art. 27, da Ler 8.245/91;

DAS MODIFICACÕES Ix) IMóVEL

Gl Pl rrelrur.n'rdclpôftreJodrrlori.
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ClÁUSUr-a DECIMA QUINTA - E expressemente vedado ao t-OCefÁp.fO modificar a estruÍuÍa
do imóvel locado, sado que as benfeitorias necessárias ê úteis, porv€ntura executadas no decorrer da
locação e desde que previamente autorizadas por escrito pela LocADoRÂ, serâo indeniáveis ao
LOCATARIO,

DAFESCISÂO
CLAUSULA DECIMA SEXTA - O presente contraro podení ser rescindido nas hipóteses previstas
em lei e, em caso de desapropriaçâo do imôvel ou de sinistro que inüatrilize a *a oüli2açao, fi"*rao
este pacto automaúcamente rescindido.

Peúgrrfo priqeiro sem prej+izo do dipBo*o em qualqlsÍ ouFa clfusula este cosrrdo de
Locação podení ser rescindido pela LOCÀTÁRIA, sem qualquer penalidade ou responsabilidade
adicional medianrc notificação por escrito à LOCADORÁ" no prazo mínimo de :O lt lnta; aia..

PaÉgrafo segundo. Na hipótese de rescisão por culpa do LoCADos fica este obrigado ao
p1c3{:11o 1" multa referente ao valor de 03 (três) meses de aluguel, e a aceitar a perrnanência do
MTINICIPIO no imóvel por pelo menos 45 (quaÍenta e cinço) dias.

DO INADIMPLEMENTO
õLÃusuLA DE{IMA SÉTIMA - caso a LoCATÁRIA descumpra qualquer uma das suas
obrigações previstas neste contrato de Locação, não relacionadas ao pagamento do aluguel, a
LOCADORA promoverá notificação escrit4 acusando o descumprimento e estabelecendo o piazo de

10 (úinta) dias, periodo durante o qual a LoGATÁRIA dev'eni sanáJo. ou, sendo isso impossível de
imediato, pelo menos tomar proüdências nesse sentido. Decorrido esse prÍzo, se o inadimplemento
persistir ou as providências antes referidas não forem tomadas, a LOCADQRÂ t61á u fr"oldud" d"
adotar outra medidâ, que entenda cabivel, inclusive de naturezajudicial.

cLÁusuLA DECIMA oITAvA - caso a LocADoRA .descumpra qualquer uma das suas
obrigações prcvistas rcst€ Coatr*o de Loçaçâo, a LOCATÁRIA ponnverri notificaçâo escrit4
acusando esse descumprimento e estabelecando o prazo durante o qual a LOCADORA deveni saná-lo.

DAS DISPOSICÔES GERAIS
CLAUSULA DECIMA NONA - Todas as notificações relativas a este Contrato de Locaçâo somente
serão válidas se enviadas por escrito e acompanhadas de aviso de recebimento aos endereços indicados
no preâmbulo deste instrumento

CLÁUSULA VIGESSIMA - Nerúrma tolerânci4 expressa ou implícita, por qualquer dâq parteq em
relação ao descumprimento das disposições deste contrato de Locação, sàrá interpretad" como
novação ou renúnci4 nern afetará o direito da parte de exigir seu cumprimento a qualquer tempo.

cLÁusuLA VIGESSIMA PRMEIRA - No caso de qualquer das cláusulas deste contrato de
Locaçâo ser considerada iavrâ,lida ou sem eficáci4 perrnanecerão ern vigor todas as demais c1í,usulas.

cLÁusuLA VIGESSIMA SEGUNDA - Este Contrato de Locação yincula as partes, seus herdeiros,
sucessores e cessionários a qualquer título_

DA FISCALIZACÃO

it
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ct-Áusure, \.IGESSIMA TERCEIRA - Nos teÍmos do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993, a
lOCerÁrua desipará ua fiscal, servidores públicos m'micipais" sendo este cienúficado
formalmetlls, que irão acompanha e fiscatizar a execução do Contrato de Locaçâo, anotândo em
registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados.

DA,PUBLICACÃO
CLÀUSULA VIGESSIMA QUARTA - lncumbtá à CONTRÂTA}üTE providencia a publicaçâo
deste contrâto, por exúato, ern aré 05 (cinco) dias após a assinatura do presenta consoante eügência
do aÍt. 26 do Estatuto Licitdório (I-€i n. 8.666/93).

- PI, 0l de juúo de 2022
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DO,FORO
CLAUSULA VIGESSIMA QUTNTA - Incumbtuá à CONTRATANTE providenciar a putrlicação de-
Aplicarn-se todas as disposigões da Lei das Licitaçôes cabíveis ao pÍeselte contrato, fixando-se
competente o Foro da sede da CONTRATANTE por força da disposição do Art. 55. § 2., da Lei
Federal no 8.666193, e alteÍaçôes posteriores, especialmente as introduzidas pela Lei Federal n
8.883/94, pâÍa diÍimiÍ questões advindas da presente relação jurídiea.

E assirn, por estaÍem de acordo com os teÍmos do preseüte Insfumento, após lido e achado
conformg ambas as pârtes o assinam Da pÍeseÍlça das testemunhâs úaixo, extraindo-se as copias
necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente.

- Joào Costa

0r* /,Í / o/,i.,;
,1^íT'NIC IPI O DE JOAO COSTA/PI

' Joré Nao de Dliveiru
Prefeito Municipal

LOCATARIA

PreÍeitura de João Costa
Avenida 1o dê Janeiro, s/no. - Centro - 64.76H00 - João Costa - pl.

CNPJ: 01 61 25801000 1 -30
Telêfone (89) 348ê003
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EXTRATO DO CONTRATO ADMIMSTRATryO N" O4II2O22.PMJC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 044/2022 -PMJC
DISPENSA NO 031/2022

r-OCarÁmO: O MUNICIPIo DE JOÃO COSTA, ESTADO DO PIAUi, pessoa juridica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/1vÍF sob n' 01.612.580/0001-30, estabelecidâ na. Praça Central, Vn'. - Centro - CEP;
64.7654@, nesta cidade, neste ato representado por seu prefeito, Jo§E NETO DE OLMIRA, brasileiro,
casado, portadoÍ da cedula de identidade n' 746.784 - SSP/PI e inscrito no CPF sob o n' 259.282.103-10.
LOCADOR: DTOCESE Or SÃO RATMUNDO NONATO - ranÓQUra NOSSA SENHORA
APÂRICIDA, pessoa Juridica de Dirêito Privado, com sede na Rua PÍoieÍad& N' I 15, Centro, João Co$a,
eslado do Piaui, inscrita uo CNPJ sob n'. 06.822.142/002144, a seguiq denominado LOCADOR (A).

O&IETO: Consitui objeto do presente contrato a Locação de um Imóvel, de propriedade do LOCADOR,
situado na Rua Projetad4 N". I l5 - Centro. na cidade de João Costa./PI, para instalação do denósitcr/almoxarifado
central da Dlc&iSualuttisipd, sob responsabilidade da Secrearia Municipal de Administração.

VIGÊNCIÁ: O prazo de execução do contrato terá inicio em 0l dejunho de 2022 e término previsto em 0l de
junho de 2023, para a locação do imôel, mencionado na Cláusula Primeira deste instÍumento, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período de acordo com ambas as partes.

VALOR: RS: 1.500,00 (mil e quiúenlos reais) mensais, totalizando para o periodo de 12 (doze) meses o valor
de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
RECURSOS E DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRJA:
1-ÍNID, ORÇANÍENTÁRIA - Oz.CI2.OO _ SECRETAR1A MT'N. DÊ ADMINISTRÀçÂO E PLANEJAI,ENTÓ-
SEMAP
Proj. Atividade --. 04 .122.0027 .2010 -jlíanutençáo da Secretaria Administração e Planejamento
Nat. Despesa - 33.90.39.00 - Ouúos Serv. de Terceiros - P. Juídica
FNT. RECIIRSOS: I.500.00.999/Tesouro Municipal

Joâo Cústú - PI, 01 do jmho ds 2O22.

Bo
Prefeitura de Joâo Costa

Avenida 1o dê Janeiro, s/no. - CentÍo - 64.765-000 - João Costâ - Pl.
CNPJ: 0l612580/000í 30
Telêfone (89) 3486-0034

E-mail: , i.,,) ,.: i: : ,iij
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