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CONTR.\TO N° 016/2021

Contraio tie Locaçfio de Imóvel que enlic si

celebram o Município de Piraciiruea-PI c a

Sra. Julia Lima Magalhães lui lormii e

condiçòe.'. estabelecidas abaixo.

Vos do/e dias do mês de janeiro do ano de 2021, pelo presente instnimcnlo cuniraliial, o

MUNICÍPIO DE PlRACURUCA - PI. Pessoa .luridica de Direito Piiblico Interno, por
iiilcrincdio da Secretaria Municipal do Agricultura e Abasiecimeiuo.

( NP.I:06.553.S87/0006-36, com sede na Rua Scnj.dor Gcrvásio. s/n. Bairro de Fátima,

itcsic ato reprcsciuado pelo limo. Jorge Henrique do Nascimento Pontes. Secretário

Municipal de Agricultura c Abastecimento, portador do CPF n" 999.282.4X3-2(1. no us<i

d.» competência que lhe foi atribuida regimentalmcmc c. de ouirt> lado. a senhora JuIla

Lima Magalhães, brasileira, portadora do RG .sob o ti" 147.655 SSP/Pl e CPI- n"

(188.218.95.3-00. residente e domiciliado na Avenida Senador Arca Leão. n" lt>"*,

•loquei. Icresina-PI. CEP: 64.049-110, que apresentou a proposta mais vantajosa, ambos

denominailus de, a partir de agora, respectivíimenic I-ÜCATÁRIO e LÜCADOU,

( ELLBRAM ENTRE SI o presente CONTRATO, por Ibrca do presente instrumcnio.

conforme estabelecido no Processo Adminislralivo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N"

006/2021. com fundamento no art. 24, X, da Lei n." 8.666, de 21 de junho de 199.3 c

stias alterações posteriores e mediante as seguintes cláusulas e condições:

[cláusula PRIMEIRA-OBJETO DO CONTRATO

1.1 Consiiiui-so úbjeio do presente Contraio de Locação, um imóvel situado na Rua

íenenle Rui Brito. Centro, nesta cidade dc Piraeuaica, Estado do Piuui, para íuncioiiar
as atividades da Feira Livre para comerciali/açào dc animais, deste município.

CLÁUiSULA SÉGtJNDA - DO VALOR E REA.I USTAMENTO
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2.1 O valor mensal da locação c dc RS 937.00 (novcccnlos o trinta c sclc rcái§), qtic
'W

|iiiuo pelo locatário, no dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido. p(»r meio de---

liansfeiéneia bancária creditada em nome do LOCADOR. que suportará todas as

dcspcsa.s bancárias incidentes sobre o mesmo.

2.2 O aluguel mensal acima estipulado poderá ser corrigido a cada 12 (doze) inesc.s.

salvo acordo entre as parte.s, pela variação do índice Geral dc Preços ao Consumidor-

IGP-M/FOV.

CLÂÜStJl.A TERCEIRA - fíO PRAZO DAEOCAÇÂÕ!:

3.1 O presente instrumento contratual vigorará pelo período dc 12 (do/c) meses,

podendo ser prorrogado, se dc interesse das parles.

ICLÁUSÜLA^QlJARTA -PASBENFElTOmS

4.1 O LOCATÁRIO poderá efetuar no imóvel as adaptações necessárias à instalação c

ao funcionamento dc seus serviços, desde que não altere a estrutura do inesmtt. arcantlo

com as despesas correspondentes.

4.2 A.s despesas referentes com reparos íiidráulícos, elétricos c demais despesas e/oii

danos que decorram do funcionamento ou utilização do imtíveJ, durante a vigência do

contrato, eorrcrâo por conta do locatário.

CLAUSÜLA QUnVT.A- DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA ^

.^,1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma:

l-ONTE DE RECURSO: PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL; ELEMENTO DE

DESPESA: 3.3.90.36: PROJETO/ATIVIDADE: 2U26.

CLAUSULA SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL E DA RESCLSAO
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6.1 lisic contrato êregido pela Lei n'> 8.245, de 18 dc outubro de 1991, aplicanddí^T
lambem, m. que couberem, as disposições contidas na Lei n" 10.406/02 (Código Ci^.,)) c
na Lei Federal n" S.666. de 21 de jiuibo de 199.L

6.2 Bslc contraio poderá ser rescindido pelo locatário, independentemente dc
noli(.cação, nos casos previstos cm Lei e, cm especial, quando alocação (br considerada
desnecessária ou oimóvel inadequado ao serviço público, aein prévia autorivaçào do
LüCADOR.

cguSULA .SÉTIMA -DA~RESPONSABILIDÃdÊdÃS PARTES ~

7.1 Competc ao L0CAI50R. todos os encargos cresponsabilidades relacionadas no art.
22 da Lei Federal n" 8.245/91.

7.M Também compete ao LOCADOR disponibilizar oimóvel objeto do presente
ajuste livre de quaisquer ônus. gravames ou hpoiocas que impeçam olivre epleno
USO pelo LOCATÁRIO.

7.2 Compete ao LOCATÁRIO, alem do pagamento do aluguel na forma cprados
tixado.s nesse instrumento, os encargos clcncados nos incisos Ia IX do art. 23 da Lei
I cdcral n."8.245/91.

7.2.1 Compele também ao locatário as re.sponsabilidades pelo pagamento das lanlá.
de luz cágua, IPTU cas despesas realizadas com amanutenção econservação do
Imóvel, durante operíodo de locação.

ICLAüSÜLA OITAVA -IjAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA OITAVA - DO FORÕ"

—

•S.l |.-indo oprazn de locação ou rescindido ocontrato, ser.á o imóvel restitufdü ao
LOC-ADOR nas condições de uso em que foi entregue ao LOCATÁRIO, ressalvados os
dc.sgíistes ocasionados pela ação do tempo.
8.2 Opresente instrumento obriga as parles LOCADOR ELOCATÁRIO eao.s .seus
sucessores, quando foro caso. que respondam pelo seu integral cumprimento.
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y.l Fica cleirü uForo da Comarca dc Piracuruca, Hsiado do Piauí, para dirii|iir.liMla c
qualquer dúvida oriunda do presente inslriimcnlo contratual, rei,^uj}4i«,nd,ti
cxprçssamcnle, a qualquer outro por mais privilegiado que seja. T s,, •v .*' /

'v- /'
Ê por estarem dc acordo, jtisias e contratadas, assinam o prc.senle contrato coni

dtias vias de igual teor e fonna, para um só feito, na presença de duas testemunhas, parti

que produ/a seus jurídicos e legais eleitos.

Icstemunhas;

I

Piracuruca - PI, cm 12 dc Janeiro dc 2021.

Jorge Henrique do Nascimento Pontes
Secretário Municipal de Agricultura c Abasiecimcnio

Juíia Lima Maüulhaes

Locacior

ç^pç-


