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CLÁUSULA QUINTA 

O ANTONIO DOS-MILAGRES 
UIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO 

NIO DOS MILAGRl;S • PI 

Obriga-se mais o locatário a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a 
que de causa e a nao transferir este contrato, nem fazer modificações no prédio, sem a 
prévia autorização escrita pelo locador. 

• CLÁUSULA SEXTA 

O locatário desde jâ faculta ao locador a examinar e vistoriar o prédio locado, sempre, 
que o segundo entender conveniente. 

• CLÁUSULA SálMA 

O locatário também nao poderâ sublocar nem emprestar o prédio, no lado ou em partes, 
sem o prévio consentimento por escrito pelo locador. 

• CLÁUSULA OITAVA 
No caso de desapropriação do Imóvel locado, ficarâ o locador desobrigado por todas as 

clâusulas deste contrato, ressalvado ao locatário a faculdade de tao somente solicitar do 
poder desapropriante a indenização que por ventura tiver direito. 

CLÁUSULA NONA 

Nenhuma intimação do serviço de saúde pública e municipal, estadual ou federal, sera 
motivo para o locatôrio abandonar o prédio ou pedir rescisão deste contrato, salvo prévia 
vistoria judicial. que prove esta construção ameaçando em rui na. 

• CLÁUSULA 01:CIMA 
Tudo o quanto for devido em razão deste contrato e não ficando a cargo do devedor, em 
qualquer caso, os honorârlos advocatlcios oonstitúldos pelo credor para a ressalva de seus 
direitos, bem corno as despesas Judiciais e extrajudiciais que se verificarem. 

• CLÁUSULA 01:(:lMA PRIMEIRA 

Fica estipulada a multa equivalente a um mês de aluguel vigente, na qual incorrera a 
parte que infligir qualq'ller clâusula desll!- .contrato, ressalvando a parte Inocente à 
faculdade de considerar rescindida a locação independentemente de qualquer 
formalidade. 

• CLÁUSULA 01:CIMA SEGUNDA 

Ocorrerão por conta exclusiva do locatário, a partir, da data de, pagamento de impostos 
e taxas que recaem ou vierem a recair sobre o imóvel ora locado, bem como as dispensa 
decorrente do consumo de energia elétrica, égua_~ telefone. 

• CLÁUSULADl:CIMA TERCEIRA 

No ato de entrega do imóvel o locatério se obriga a fornecer ao locador, os talões de 
energia elétrica. égua, telefone, IPTU, devidamente quitados. 

• CLÁUSULA 01:CIMA QUARTA 

O imóvel ora locado devera ser restituldo em bom estado de conservação corno foi 
recebido. 

E para firmeza e como prova de assim haverem oontratado, fizeram este Instrumento Particular 
em 02 (du■-) vias assinadas pelas partes contratantes e pelas Testemunhas: RAIMUNDO 
BARBOSA GOMES, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua do Campo n• 350, Santo 
Antonio dos Milagres - PI, portador da Cidula de Identidade n• 1.158.382 SSP-PI ■ CPF n• 
411.949.283-04 e LINDOMAR MACHADO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na Rua Manoel Luis Ferreira, n" 300 - neste município, portador da 
C~ula de Identidade nº 1.164. 704/ SSP-PI e CPF a• 481.425.143-20. 

Santo Antonio dos MIiagres - (PI). 02 de Janeiro de 2020. 

Adalberto Gomes Vllanov■ Soua■ FIiho 
CONTRATANTE 

~41<~ •7 Melcj W d■ .. ~ .•. _ 
CONTRATADO 

DTADO DO PlAUl 
)WNIC. DE SANTO ANTONIO D08 MJLA.ORBS 

:ef, IWA IJJIZ OOMB8 Vll.ANOVA, M - Cl!NTRO 
JUITOlllO DOS MILAGRES • PI 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 07/2020 

Aos dois dias do m!s de janeiro de dois mil e vinte, nesta cidade de Santo 
Antonio dos Milagres Piaui, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTONIO DOS MILAGRES PIAui, ESTADO DO PIAUi doravante chamada 
abreviadamente PREFEITURA, inscrita no CNPJ sob o nº 0I.612.603/0001-07, 
estabelecida na Rua. Luis Gomes Vilanova n• SS neste ato representada pelo Senhor 
Prefeito ADALBERTO GOMES VILANOV A SOUSA FILHO, portador da Cédula 
de Identidade nº 1.593.502-PI e CPF nº 760.079.953-72, residente e domiciliado na Rua 
Luis Gomes, nº 298, centro e de outro lado a Srta.• JANAYRA CELESTE VIEIRA 
DA SILVA. portadora da Cédula de Identidade nº 2.576.056/SSP-PI, e CPF n• 
026.299.103-93, residente e domiciliada no Cj. Morada Nova, s/n - Q-12, Bloco - OS, 
Ap. 104. Ambos denominados, respedivomcnte, CONTRATANTE E 
CONTRATADA, tendo em vista o Processo de Dispensa de Licilaçio, e em 
observlncia ao disposto na Lei nº 8.666193, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, sob os 
termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto do Contrato. 

O contratado, obriga-se por força do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS a~ os serviços oomo Auialente Social Programa PAlF, junto a 
Secretaria Municipal de A.ssistblcia Social, deste municlpio. 

• CLÁUSULA SEGÚNDA - Do valor .. 

Em remuneração d~ serviços receberá o equivalente a R$ 1.900,00 (Mil e 
Novccaitos Reais), pagos oom =• do Programa, sendo que este valor poderá. 
sofre.- alterações de acordo com a entrada de n,cwsos do mC111J10. 

• CLÁUSULA TERCEIRA - Papmeato. 

O pagamento scn1 efetuado a cada dia ~ (seis) do mfs COITC1lle. 

• CLÁUSULAQUARTA-0.vighcia. , 
O presente contrato terá duraçio de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

• CLÁUSl/LAQUlNTA-Dareiicblo. 

Este contrato poderá ser rescindido independentemente de inteq,elação judicial 
ou extrajudicial, a critmo das partes, no caso de ocorrer o atendimento da não 
obrigatoriedade da pr<,,tação dos serviços, ou ainda na hipótese da transferência de 
contrato a teroeiros no todo ou om partes, sem prévia autorização da oontratada. 

• CLÁUSULA SEXTA - Du dhpooiçliH finais. 

O Contrato reger-se-ã pela Dispensa de Licitação, elaborado com base no Art. 
25, inciso li, combinado com o Art. 13, inciso Ili da Lei nº. 8.666/93. 

• CLÁUSULA SÉTIMA - Du dispo1iç6H fia1b. 

O não cumprimento das cláusulas anteriores, forçará o Contratado a não cumprir 
com suas obrigações perante a Contratante, ou vice-vena. 

• CLÁUSULA OITAVA- Do foro. 

Fica eleito o foro da cidade de São Gonçalo .do Piauí - PI, para dirimir toda e 
qualquer dúvidas resultante do presente instrumento contratual, renunciando 
cxpre,;swnente, a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este 
lrutrumento Particular em 02 (duu) vias assinadas pelas partes Contratantes e pelas 
Testemunhas: RAIMUNDO BARBOSA GOMES, brasileiro. casado residente e 
domiciliado a Rua do Campo nº 350, Santo Azitonio dos Milagre,, - ri. portador da 
Cédula de Identidade n• 1,156.382 SSP-PI e CPF n• 411.949.163-04 e LINDOMAR 
MACHADO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Manoel 
Luis Fem:ira - Povoado Chapada do Genésio, deste municlpio, portador da Cédula de 
Identidade nº 1.164.704 - SSP-PI e CPF ■º 481.425.143-20. 

Adalberto Gomes 
Contratante 

Tcatemunhu: 

Santo Antonio dos Milagres - PI, 02 de j aneiro de 2020. 

ilanova Souu Fllb o 
(kr~ Cd»-,7 e. v,;p,q, ~ 5'wt. 

Janây&este Vieira da Silva 
Contratada 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


