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CONTRÂTO ADMINISTRÁTTVO N" O5r2O22 - PMJC
PROCESSO ADMIMSTRÀNVO N" 04412022 _PM]C
DISPENSA N" 03 I/2022

Avenida

coNTRATo no rnrsraçÃo DE sERvrÇos DE LocÂÇÃo DE nuówl pnne
INSTALAÇÃo Dos CoRR"Etos, QUE ENTRÉ SI CELEBRAM o IvTUNTCTPÍo DE JoÃo
CosTA - PI r IoÂo np oeus PEREIRÂ RoDRIGUE§ ART. 24, x. DA LEI N.. 8.666/93.

o t-oc,c,rÁnro, o MUNICIpIO or loÃO CoSTA, EsrArlo no puuÍ, pessoa jurídica de
direito público intemo, inscrita no cNPJ/.lvÍF sob n' 01.612-580/0001-30, 

".t 
b"toia, na praça

central, vno. - centro - cEP: ó4.765-000, nesta cidade, neste ato Íepresentado por seu prefeito, ro§E
NETO DE oLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade no 746.7b4 - sSp/pl e
inscrito no CPF sob o n. 259.282.103-10, e do outro lado, JOÃO DE DEttS PEREIR{
RODRIGUES, brasileiro, pessoa fisica, inscrito no cPF sob o n'204.72l.lo34g,localizada na praça
Boa Esperanç4 ín - Cenho, João Costa - PI, a seguir, denominado LOCADOR (A), os quais
subscrevem o presente, resolve,n! de comum acordo e em consonância com o disposto na Lei Federal
n" 8.fó6/93, firma o pÍss€ntÉ contratq qtrê seni regidc pelar ckiusula* e condigões a reguir
estipuladas:

DO,OBIf,TO
CLAUSULA PRIMEIRA - constitui objeto do presente contrato a Locação de um Imóvel, de
propriedade do LOCADO& situado na Praça Boa Esperanç4 Vn - Centro, João Costa - pl, para
instalagão dos Correlos. sob responsabilidade da Secraaria Municipal de Adrnínistragão.

CLAUSULA TERCEIRA - o prazo de execução do contrato terá início em 0l de junho de 2022 e
término previsto em 0l de junho de 2023, para alocacSo do imóvel, mencionado na Cláusula Primeira
d€ste i,rstrumento, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de acordo com ambas as paÍtes-

ANEXOS IS
C USULA SEGUNDA - O presente Contrato integra o Processo Administrarivo n.o M412022, e
tem como seus anexos documentos daquele processo, em especial a Dispensa de LicitaÉo no
03112022, e a justificativa Tecnic4 que as paÍtes declaram ter pleno conhecimetrto a aceitam como
suficierte paÍa,, em conjunto com este contrato, definir o objeto contratual e permitir o seu integral
cumprimento.

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula seriao considerados
suficientes paa, eÍn conjunto com este instrumento de cdltrato, definir o seu objao e a sua perfeita
6,(ecinÉo.

Parágrafo Segundo - A partir da assinatuÍa do pÍesênte teÍmo, a ele passarn a se vincular todas
a§ atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de
qualquer condiçâo contratual, desde que devidamente assinados pelos Íepres€ntamtes legais das partes.

Panigrafo Tetceiro - Havendo dúvidas ou divergências em relação ao disposto neste
instrumento de contrato e seus anexog as memas serão objeto de acordo entre as paÍtes, prevalecendo
o que mais beneficiar ao hteresse público, haja üsta a suprernacia deste sobre o interesse privado.
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trabalho continua!
Parígrafo Primeiro - Dada a vantageÍn do aprol'eitamento do preço durante o período

contratual, bem ainda a necessidade permmante e contínua da Administraçiio Pública eÍn relação aos
serviços avençados na Cláusúa Primeira, este conüato poderá ser prorrogado pelo mesmo período de
acordo com ambas as paÍes, tudo consoante disposição inserida no art. 57, II, da Lei n. 8.666193.

Parágrafo Segundo - A qualquer momento da vigência do contrâto, o MLfNICÍPIO podeÍá
desocupar todo o imóvel ou parte dele, sem o pagamerto de qualquer valoq a qualquer título, bastando
para tanto notificar o LOCADOR com antecedência de 30 (trinta) dias.

DA LICITACÃO
CLAUSULA QUARTA - A contrataçâo de serviços desta natuÍeza enquadra-se na hipótese de
Dispe+rsa de liGitação, na acÍ. ?4, )L da Ler n. 8.66í93 e asfiá raspaldada no Proc+sso A&nini*rarivo
n".044/2022.

DO PRECO
CLAUSTJ'LA QUfNTA - Pela locação ora pactuados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor de R§: 300.00 (trezentos reais) mensais, totalüândo pda o período de 12 (doze) meses o valor de
RS: 3.600,00 (Aês mil e seiscentos reais).

Parágrafo primeiro O pagarnento acima referido sení efetuado através de
depósito/transferência bancária em nome do (a) contratado (a).

Parágrafo segundo - O valor do aluguel será reajustado pelo Índice Geral de Preços de
Mercado da Fundação Geú1io Vargas (IGPM - FGV), ou pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) ou pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA - FGV), de todos o
menoÍ, e somente podení ser requerido, por escrito, depois de decorridos 12 (doze) meses da data de
assindura do presente instrumento.

DOPÀGAMENTO
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CLÁUSLTLA SEXIA - O LOe.ADOR deverá expedir, no primeiro dra útil do mês subseqs€*tc âo dâ
locação, RECIBO DE ALUGUEL, em nome do MI,NICÍPIO DE JOÃO COSTA, ern que conste:

a) o valor do aluguel de forma mrmérica e poÍ extenso;
b) o nome completo do LOCADOR;
c) o CNPJ do LOCADOR;
d) O CNPJ dO MUMCÍPIO DE JOÃO COSTA;
e) o número do empeúo;
f) o endereço completo do irnóvel locado;
g) o período referente ao aluguel.

Panágrafo primeiro - Após a avaliação do Recibo de Aluguel, constatado o atendimento de
todas as cliáusulas contratuais o(a) gestor do contrato dará o aceite, encaminhando-o, imediataÍnente,
ao setor de Cotrtrole de Empenho e Liquidação.

Parfurafo segundo - O pagamento será efetivado pelo CONTRATANTE a (o)
CONTRATADO(A). até o 5'dia útil do mês subsequente ao da apresentação da fatura/nota fiscal, ern
conforrnidade com os servigos pÍestados.

Parágrafo terceiro - O LOCADOR devenl indicar, por rreio de oficio a ser cntregue ao g€sto{
de contrato, no pÍazo de 5 (cinco) dias após a assiiatuÍâ do contrato, o número de conta bancária

6lflo
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aberta em seu nome,' o número da agência e o nome da instituição balcrária ern que serão efetuados os
depósitos,

D AL S
CLAUSLTLA S TIMA - Ao CONTRATANTE é reservado o direito de, a qualquer tempo, fazer
alterações que impliquem na redução ou aumento dos serviçoq nos limites da Lei das Licitações.

D .{
USULA OITAVA - A despesa d€corrente deste contrato correrá por conta da seguinte dotação

orgamentaÍla

uNrD. 0RÇAMENTÁRrA - O2.O2.OO
PLANEJAMENTO-SEMAP

SECRETARIA MLTN. DE ADMINISTRAçÃO E

Proj. Atividade - 04.122.0027.2010 - Manuterção da secretaria Administração e planejâmênto
Nât. Ilcspcsâ - 33.90.36.00,00 - Outros Serv. de Terceiros _ p. Fisica
FNT. RECURSOS: L500.00.999/Tesouro Municipal

DOS ENCARGOS
CLAUSULA NONA - A L@ATÁRIA não será reryonúver por quaisquer encargoq tributos,
despesas condominiais relacionados ao imóver onde se siua a rirea iocaai r*roo, ,"srí, áÇá*a,
do cumprimento das obrigações preüstas nos incisos wII, x e xI, dos arts. 23 e 2s dá tei n"
8.245t91.

DA IDADE
CLAUSULA DECIMA - A LOCATÁRIA responsabitiur-se, civil e criminalmente, por dmos
r.narerils.e pessoais, na hipótese de qualquer sinistro que veúa a ocorrer contra terc€iros, em
decorrência da utilizagâo do imóvel e realização das atividaàes as quais se pro@e.

cLÁusuLA DECIMA PRIMETRA - A LocATÁRlA se compromete a indenizar e/ou isentar a
LOCADORA de responsabilidade por reclamações ou danos d.iretos relativos ao uso do imóvel
locado, e pela instalação, uso, manutenção, rçaro ou rernoção de seus bens e equipamentos. inclusive
por seus empregados, agentes, ou Íepresentantes autorizados, exc€to se tais ieciarnaçOes ou danos
forem comprovadamente imputáveis à LocADoRA ou resultantes a" uto. poti"ào. pã. ,".r.
empregados agentes= pÍepostos ou qr,âlgus terceiro.

CLÁUSULA DECIMA SEGLTNDA - Se a LOCADORA foÍ arEleítq notificad4 citedg intimada ou
condeÍlada em razão do não cumprimentq em epoca propria de qualqua 

"úgrça. "oiúoiu"r 
aLocATÁruA, seja de natureza civit, nscat. trabarhista preniaencieria ou áe qualqrã'out"a especie, aLocATÁRlA-sarisfará a respectiva obrigação, oo o"toirri a LOCAD0RA á" p.r" f^liro a"

autu6ção, ÍotificagÊÕ, citaçáo, intimu@o oü soÍdcnâçiÍo mediErtÊ decisÊo ir,scsÍÉÍ]sl, *t p.,ra ou
assim não procedendo, arcaÍ com os c.stos relativos à defesa dos interesses a, r_ociúrã, u*
como com os danos maÍeriaiq ou à imagem, causados à LOCADORA

DA§ OBRIGACÔES DA LOCATÁRIA
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Além de todas as demais obrigações preüstas nas cláusulas
antúriores' bem como das naturalmente decorreÍrtes deste instrumento, sâo obrigações do LocADoR,
durante todo o prazo de vigência contratual:

$ Prefeítura de João Costa
Avenida 10 de Janeiro, s/no. - Centro - 64.76m00 - João Costa _ pt.

CNPJ: 01612580/0O0 i -30
Telefone (89) 34Am034
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I o. Gerais:
I. Responsabilizar-se, total, ou parcialmgnlg direta ou indiretameÍlte, pelos danos causados

diÍetmente ao M{,NICipIo ou a tercêiros, decorentes de açâo ou omissão doloà ou
culposas' não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização realizada pelo
MUNICÍPIO;

II. Manter-se durante toda a execuçâo do- contrato em compatibiüdade com as obrigações
assumid,<, as condições de HABILITAÇÃO exigidat por leiiIII. com,nicar à fiscalizaçâo,_ de imediato, qualqúer oionôncia mormal ou acidente que se
verifique com ou no imóvel;

Iv. he'§tnÍ todos os çselarecjnresro ou iafosmações soliçitâdes pçlo MLJNICÍPIO, ou BoÍ seus
prepostos, sobre o objeto;

V Efetuar manutemÉo e possíveis reparos no imóvel decorrenrcs do desgaste natural do mesmo,
ou quaisquer outros nÍio relacionados ao uso devido do imóvel no pirro de l0 (dez) dias a
contaÍ da data de recebimerúo da notificação- caso haja necessdade àe dilação do prazo, este
deverá ser requisitado ejustificado pelo locador atraves de oficio ao gestoÍ dó cont ato.

§ 2'. Específicas:
I. EnaegaÍ ao MITNICÍPIO o imóvel alugado ern estado de servir ao uso a que se destin4

incluindo a pinturq
Garantü ao MUNICiPIO, ô,.nte o tempo da locação, o uso pacífico d.o imóvel locado;
Ivíanter, duÍânte o período da locação, a forma e a destinação do imóvel;
Responder pelos vicios ou defeitos anteriores à locação;
Fomecer., num pmzo máximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato- ao
MUNICIPIo, po.r sua cont4 laudo tecnico do imóvel anralizado, onde conse estar o mesmo
em condições estruturais para a execuçâo do objao contatual, bem como descrição minuciosa
do^ estado ern que será entregue o mesÍno, através de laudo de üstori4 com expressa
referência aos evensrais defeitos exigentes:

oao
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Prefeitura de João Costa
Avênida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.76$000 - João Costa _ pt.

CNPJ: 01 61 2580/0001 -30
Telefone (89) 348ffi034

E-mail: ,. r.., :l

T.
ilt.
IV.

a) o laudo de vistoÉa d.everá conter fotos de todos os cômodos do imóvel (piso, pintuÍa-
instalaçôes elétricas etc.). afim de demonstrar a condição em que o imóvel foi 

."nt 

"go"_Depois de conclúdo e aprovado, o termo de vistoria inicial passará a ser parte integrartã do
pÍesente instrumento contrarual, sendo a ele anexado ao proceiso administrativo respátivo.b) Havendo divergência quanto à descriçâo eonstante no laudo de vistori4 o órgão beneficiário
do imôvel comunicarâ através de oficio dirigido ao(à) gestor(a) de contÍarõ, os pontos do
laudo sobre os quais diverge. para que o(a) gesto(a)-de conaâto, eÍn conjuio com o
LOCADOR, realize a conferência no local e procedas às correções necessrírias;

c) Em' no mínimo. 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do prazo de vigência- oLocADoR deveni elaborar rerrno de vistoria fnar.provisorio e entregá-lo ao(à) iestor de
contÍato, que o submeterá à aprovagào do MUMCÍplo, verificando Ã reais conãiçoes do
imóvel e confrontando corn o terrno de vistoria inicial.

d) Enq no mínimo, 30 (trinta) dias antes do r-encimento do prazo de vigàrci4 o LocADoR
deverií elaborar termo de vistoria final definifiy6 e entregáJo ao(à) gistor áe contrato que
procederá conforme a alínea'c" supra.

Fornecer ao MUNICÍPIO o recibo de aluguel ern conformidade com o disposto neste contratol

qEr
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Pagar os impostos ê as taxas, incluindo-se o Imposto predial e Territorial urbano (Ipru) e
suas taxas agrcgadas tais como coleta de lixo e combate a incêndio, e ainda o prêmio de
seguro complementaÍ contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel;
Exilt ao ut-tNrcÍpto, quando solicitado, os comprovantes relúivos às parcelas que estejam
sendo exigidas;
Permitir ao MTNICÍPIO, ao final da vigência conÍatual, a retirada das redes elétrica e lógica
por ele instaladas para adequagão das instalações do imóvel às suas necessidades.

Não instalar no imóvel objeto da locação qualquer equipamento capaz de expor a risco apropriedade da LOCADORÂ;
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PreÍeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Cêntro - 64.Z6'000 - João Costa - pl.

CNPJ: 01 612580/0001 -30
Teleíone (89) 3486-0034

A
C USULA DECIMA QUARTA - Além dâs naturalmeÍtc dêcoÍrertes do preseÍrte contrato,
constioem obrigações do MUNICIPIO

I.
II.

III.

ry.

u.

v-Ii.

VIII.

IX.

x.

x.

Pagar o valor dwido ao LOCADOR no prazo avençado;
Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suas etapas, registantÍo as ocorrências;
Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natureza deste e com o fim a
que se desina, devendo tralii-lo com o mesrno cuidado como se fosse seu;
Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
Levar imediatanente ao coúecimento do LocADoR o surgimento de qualquer dano ou
defeito cuja reparação a este incumb4 bern como as eventuais tubações de terceiios.
Realiza a imediata repaaçâo dos danos verific.ados no imóvel, ô, nas s.ras instalações,
provocadas por si seus dependentes, visitantes ou prepostos.

Quanto as benfeitorias necessárias introduzidas pelo MUNICÍPIO, ainda çe não autorizadas
pelo LOCADOR, bem como as úteiq desde que autoÍizádas, serão indenizadas pelo
LOCADOR e p€llrieo o exercíoio do direiro de retençâo ptr psoÊ do MLNICÍPIO;
Não modificar a forÍna intema ou externa do imóvel sem o consientimento gévio e por escrito
doLOCADOR;
Entregar imediatamente ao LocADoR os documentos de cobrança de tributos e eÍrcaÍgos
condominl2iq bem como qualquer intimaçãq multa ou exigência de autoridade pública ainda
que dirigida a ele, MUMCÍPIO:
Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, energia elétrica e gás, água e esgoto, ê
quaisquer outras que vierem a gravar o imóvel durante o prazo de vig&rcia do contrato;
Pennith a vistoriâ do imóvel pelo LocADoR ou por se' mandatário, medimte combinação
prévia de dia e hor4 bem como adrniú que seja o mesrno visitado e exarninado por terceiros,
na hipótese Fevistano ar.. 27 , daLei 8.245191

FICA óvrr
CLAUSULA DEC IMA QUINTA - E expÍessaÍneÍrte vedado ao LOCATÁRIO modificar a estrur.ua
do imóvel locado, sendo que as benÊitorias necessárias e úteis, porventura executadas no decorrer da
locação e desde que previamente autorizadas por escrito pela LocADoRA, serâo indeniáveis ao
LOCATARIO.

DAR o
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - O presente confido poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
an lci g em caso de desapropriaçâo do imóvel ou de sinistro que inviabilize a sua uriliz:ção, ficando
este pacto a!.tomaticamente rescindido.

Parágrafo primeiro. Sem prejuizo do disposto em qualquer ouha clifursula este Contrato de
Locação poderá ser rescindido p€la LOCATÁRIA, sem qualquer panalidade ou responsabilidade
adicional, mediante notificação por escrito à LOCADORA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

Paágrafo segundo. Na hipótese de rescisão por cutpa do LOCADO& fica êste obrigado ao
pagamento de multa referetrte ao valor de 03 (três) meses de aluguel, e a aceitaÍ a permanência do
MLNICIPIO no imóvel por pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias.

DO INAD o
CLAUSULA DECIMA MA - Cmo a LOCATÁÍiIA 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 estúelecendo o prazo de
30 (trinta) dias, periodo durante o qual a LoCATÁRrA deverá saná-lo, ou, sendo isso impoisível de
irnediato, pelo menos tomar providências nesse sentido. Decorrido esse priao, se o inadimplcmento
persistir ou as proüdências antes referidas não forern tomadas, a LOCADORA tení a faculdade de
adotar outra medida, que entendâ cabível, inclusive de naturezajudicial.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - Caso a LOCADORA descumpra qualquer uma das suas
obrigações pÍevistâs neste conrafo de Locação, a LOCATÁRIA promoverá notificaÉo escrita
acusando esse descumprimento e estabelecendo o prazo durante o qual a LOCADORA devená sanálo.

DAS DISPIOSICÔES GERÂIS
CLAUSIILA DECIMA NONA - Todas as notificações relativas a estê Contrato de Locação someÍrte
serão válidas se enviadas por escrito e acompanhadas de aviso de recebimento aos endereços indicados
no pre&nbulo dese lrgunreoto

cLÁusuLA vIGEssIMA - Nerúurna tolerância. expressa ou implicita, por qualquer das partes. em
relação ao descumprimento das disposições deste contrato de Locação, será interpretada como
novação ou renúncia, nem afetará o direito dâ paÍte de exigir seu cumprimento a qualquer tempo.

cLÁusuLA VIGESSIMÂ pRIMEIRÂ - No caso de qualquer das cláusulas desre coütrato de
Locação ser considerada invríüda ou sem eficácia. permanecerão em vigor todas as demais cláusulas.

cLÁusuLA VIGESSIMA SEGUNDA - Este Confato de Locaçâo vincula a§ pares, seus herdetos,
sucessores e cessionários a qualquer tíhúo.

DA FTSCALIZACÃO
CLAUSULA VIGESSIMA TERCEIRA - Nos temos do art. 67 da Lei n" 8.666, de 1993, a
LocATÁruA designará um fiscal, servidores públicos municipais, sendo este cientificado
formalmente, que irão acompanhar e fiscalizar a execução do contrao de Locaçâo, anotardo em
registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessáriro à regularização das falhas op
deÊitos observados.

Elll,
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D,{ CACÃo
ct ÁusuLe VIGESSIMA euARTA - Incumbiná à CoNTRATANTE proüdencia a publicação
deste contrato, por extralo, eÍn dé 05 (cinco) dias após a assinatura do presente, mnsoantá exigência
do arr. 2ó do Estatuto Licitatório (Lei n. 8.666193\.

DOFORO
cLÀusuLA vIcEssIMA QInNTA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação de-
Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabiveis ao p.".ert" *otàto, fixando-se
competente o Foro da sede da CONTRATANTE por força da disposição do Art. 55, § 2., da Lei

8.883/94, para dirimir questões advindas da presante relaçâo jurídica_

E, assirn por estaÍem de acordo com os termos do pÍesente Instrumento, após lido e achado
conformg ambas as partes o assinam na pÍes€nça das testeÍrunhas abaixo, extraindo-se as copias
necessárias à sua execução, nos tennos previstos na legislação vigente.

João Co*a -

/É ,l o.t,t;
CIPIO DE JOAO COSTAiPI
José Nao de Oliveim

Prefeito Municipal
LOCATARIÁ

ãqo*oL b,"u ?'-"'"- Ê"1^1;">
\IDAO DE DEUS PEREIRA RODRIGUES

LOCADORA

TESTEMLTNHA
NOME
CPT

Prefeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765-000 - João Costa - pl.

CNPJ: 01 61 2580/0001 -3O
Telefone (89) 3486-0034

E-mail:

"'\-/4-»-'> Í-

qflr
RID€S SOC|ÂI5

Jo'o.(,srd.pi.tqr.lrr iraipíeÍÉirsÍdoEjodo(ort. Ílp.eÍEr.u.adrru.olu'rd Cl PleÍ€rrl,rdÍ,..|dlip.l.lsJsda6r.

a

NOME:
CPF:
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qEr Prefeitura de João Costa
Avenidâ ío de Janeiro, s/no. - Centro - ô4.76 00 - João Costa _ pt_

CNPJ: 0161 2580/0001 -30
Telefone (89) 3486-0034

ffDES SOCrÀlS

E-mail:

J(,.qlsrt .pl.üsv.l,r Le_jp,!Ícrrur.dere.el.uttd Opre,etrqr.rrerudulelrd

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATTVO N' O5t2O22 . PMJC
PROCESSO ADMIMSTRATryO N" 044 /2022 - PMIC
DISPENSA NO 03I/2022

r,ocerÁnro o MLINICIPTO DE .}oÃo cosre, E§TArX) DO pIAUi, pelta juridicr dc direito plrbrico
intemo, inscritâ no GNPJÀ'ÍF sob n'01.612.580/000l-30, estabelecida na pÍaçâ central, s/Í1.. - cerúo - cEp:ó4.7ó5{00, nesa cidade, neste ato Í€presenrâdo poÍ sêu prcfeiro, JosE NETO DE ôr-lúrnÃ, 

-u"rsra-,
casado, portador da cedula de identidade n.74ó.7g4 - ssp/pi e inscrito no cpF sob o n" zsg.2gz. t0:_to.
LocADroR: JoÃo DE DEUS PEREIRA RoDRTGUES, brasileú pessoa fisica, inscrito no cpF sob o n.204.721.10349, localizada na praça Boa EspeÍanç4 yÍr - centro, loao costa - íI, " *grrr, à"oJirin"ao
LICADOR(A).

oEIETo: c_oílstitui objeto do presente conrÍaro a Locaçâo de u,n Imóvel. de propriedade do LocADo&
situâdo ra Praça Boa Esperança" Vn - Centro, Joâo Costa _ pI, para l"iaáça. aÀ 

-çe4ggi!ú 
*b

responsabilidade da Secrearia Municipal de Adminisnação.

yr-GÊ{Cl11^O erazo de execuçâo do coniralo terá inicio em 0l dejunho de 2022 e termino preüsro em 0l dejunho de 2023, para a locação do imóver, mencionado na cráusulá p;mein aeste insiÀÃárü,'pfu"ro" *.
prorrogado pelo mesmo período de acordo com ambas as paÍtes.
YArnR: R$: 300,00 (trezentos reais) mensais, totalizando para o periodo de 12 (doze) meses o valor de R$:
3.600,00 (tÍês mil e seisc€ntos reais).
RECUR§OS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
LTNID, ORÇAMENTÀRIA - O2.O2.OO _ SECRETARIA MIiN. DE ADMINISTRAÇÂO E PLANEJAIICNTO-
SEMÁP
Proj. Atividade -.. 04 .122.0027 .zor0 - Manutenção da Secretaria Administração e planejamento
Nat. Despesa - 33.90.36.00.00 - Outros Serv. de Tercciros - p. Fisica
FNT. RECURSOS: I.500.00.999/Tesouro Municipal

João Costa - Pl, 0l dejunho de 2022.

{

G! p' Érrr.u,d,trl,lü.tp.]dqt du.urr.
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