
)';íiiLirulíA A\LisiCii",\i. i.h

PIRACURUCA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- •- ^\
T

CONTRATO N° 011/2021

Contrato de Locação de imóvel que entre si

celebram o Município de Piracuruca-PI e o Sr.

Jeany Perany Feitosa de Melo na forma e

condições estabelecidas abaixo.

Aos quatorzedias do fnês de janeiro do ano de 2021, pelo presente

instrumento contratual, o MUNICÍPIO DE PIRACURUCA -r PI, Pessoa Jurídica de Direito

Público.Interno inscrito sob o CNPJ ns 05.553.887/0001-21, com sede na Rua Rui

Barbosa, 289, Bairro Centro, Piracuruca .- PI, por intermédio do Chefe de Gabinete do

Prefeito Municipal de Piracuruca .rr PI, neste ato representado pela limo. MANOEL

FRANCISCO, DA SILVA, Secretário Municipal de Administração e Finanças, portador do CPF:

217J67.6B3-53, np uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente e, do

oütfb lado o senhor JEANY PERANY FEITOSA DE MELO, brasileiro, portadora do CPF ns

665:l85;803-30, residente e domiciliado na Q Saci, S/N, QD- 77, Casa-15, Bairro Saci,

TéresinasPl; CEP: 64.020-400, que apresentou a proposta mais vpntajosa, ambos

denominados, a partirde agora, respectivamente LOCATÁRIO e LOCADOR, CELEBRAM

ENTRE SI. o presente CONTRATO, por força do presente instrumento, conforme

efflfâbeíecido no Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 01/2021, com

fundamento no art. 24, X, da Lei n.s 8.566, de 21 de Junho de 1993'é -suas alterações

posteriores e mediante ás seguintes cláusulas e condições;

•''vi"£APRIMEIRA^Objeto do contrato^

1.1 Constitui-se objeto do presente Contrato de Locação, uma Casa situada na Rua

Tenente Rui Brito, Ns 1510, Centro, nesta cidade de Piracuruca, Estado do Piauí, para

funcionar a Procuradoria Geral do Município.
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CUUSULA SEGUNDA - DO VALOR E REAiUSTAMEPfTO

2.1 O valor mensal da locação é de um salário mínimo, RS 1.100,00 {mil e cem reais),

que será pago pelo locatário, no dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, por

melo de transferência bancária creditada em nome do LOCADOR, que suportará todas

as despesas bariçárias incidentes sobre o mesmo.

2.2 O aluguel mensal acima estipulado poderá ser corrigido a cada 12 (doze) meses,

salvo acordo entre as partes, peíã variação do índice Geral de.Preços ao Consumídor-

IGP-M/FGV. . - . '

3.1 O presente instrumento contratual vigorará pelo período de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado, se de interesse das partes. .

{CLÁUSULA QUARTA^ DAS BENFEITORIAS w-:-

4 1 O,-LOCATÁRIO poderá efetuar no imóvel as adaptações necessárias à instalação e

ao funcionamento de seus serviços, desde que não altere a estrutura do mesmo,

arcando com-as despesas correspondentes.

4.2'As despesas referentes com reparos hidráulicos, elétricos e demais despesas e/ou

danós que decorram do funcionamento ou'utilização dp imóvel, durante a vigência do

contrato, correrão por conta dalpcatário.

5.1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma:

FONTE DE RECURSO; Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36;

PROJETO/ATIVIDADE: 2046.
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6.1 Este contrato é regido pela Lei n2 8.245, de 18 de outubro de 1991, aplicando-se,

também, no que couberem, as disposições contidas na Lei nS 10.406/02 (Código Civil)

e na Lei Federal n® 8.666, de 21.de junho de 1993.

6.2 Este contrato poderá ^er rescindido pelo locatário, independentemente de

notificação, nos casos previstos em Lei e, em especial, quando a locação for

considerada desnecessária-ou .o imóvel inadequado ap serviço público, sem prévia

autorizaçâo::cfo LÕCÀDOR.

CLAU5ULA SÉTIMA r DA RESPONSAEHUf/

7.Í Compete ao LOCADOR, todos os encargos e responsabilidades relacionadas:,no art.

22 dàUeifèderalma 8.245/91. - .

7,Ll.T3mbém-cornpete ao LOCADOR disponibilizar o imóvel objeto do presente

• ;a]uste'livre de quaisquer ônus, gravames ou hipotecas que impeçam o livre e

.-ÇlêhíOAiJSO pelo LOCATÁRIO. %• •

7:2 Cprnpetè ao LOCATÁRIO, além do pagamento do aluguel na forma e pra?ps fixados

nesse inàrumento, osencargos elencados hbs incisos Ia IX doart. 23 da^Lei Federal n.s

8.24^91.

•77.2.1 compete também ao locatário as responsabilidades pelo pagamento das

tarifa.s de íüz C: água, iPTU e as despesas realizadas com a manotenção e

/^nservação do imóvel, durante o período de locação.

8.1 Findo o prazo de locação ou rescindido o contrato, será o imóvel restituído ao

LOCADOR nas condições de uso em que foi entregue ao LOCATÁRIO, ressalvados os

desgastes ocasionados pela ação do tempo.
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8.2 Opresente instrumento obriga as partes LOCADOR ELOCATÁRIO e aos '^ /
sucessores, quando for ocaso, que respondam pelo seu integral cumprimento. *• ^

9.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Piracuruca, Estado do Piauí, para dirimir toda e

qualquer dúvida oriunda do presente instrumento contratual, renunciando

expressamente, .3 qualquer-outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem de acordo, justas e contratadas, assinam o presente contrato

com duas -vias de igual teor e fon

testemunhas^ para que produza se
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g. Secretário Mupieipál d
Locát<
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um so to, na pfesepça de duas

l^gai/efeitc

eiro deu021.

DA SILVA A J- . i
ntstração e Finanças"'J .^ • Jé *

V 7

IfeftMY PERANY FEITC^A DE MELO
Locador

1

TESTÍMÜNHASç-"^- '•

1. RG ou CPF: fOW-^

2. (1 Irui ?J ik. firjULUw RG ou CPf:QXLJ3lSl±lJ0i
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