
pEFENSORtA PÚBUCA

  ESTADO DO PiAUi

contrato \"9g/20i8/[>Pir 

^í>MIMSTRA IIVO N“ 02879/20i8/DI'í'/Pí

mSPENSA DK l,inTACÀO 32/2018, Ani«c^24, Inciso X üo I

I

ei 8.600/93

COM KATO OE I.OCACÃO DE IMÓ\ EL

NÃO RESIDENCIAL. QUK ENTRE Sl

CEl.EBRAM A DEFEíVSORíA PÚBLICA

DO ESIADO DO PIAUÍ.

EDUARDO RA31ALHO BARROS.

termos das leis N" 8.666/93,
E 10.406/02

E CARLOS

NOS

8.245/91

COM A BANCÁRiA;

BANCO DO BRASII

A(;ÊNCL-\ N": 0n23\

C/CORRENTE V: 23114-?

'' IJI-f-KNSORIA 1’IJHI.K'A 1)0 KSTAIM) ÜO 1'JAlij, inscrila no CNPJ

o n» 4 .2 XS56AK,01-37. co. sedo „a Uoa Nogncna Upc,,. Ba,.o dos
l er.Mn.i-PI, airaves de sua DefcnsoTa Púbiica-Gcral cm H
niLDETíl LEAL EVANGELISTA
1 . 101.413

xcrcíciü dra. fr
NT^NES, brasileira.

SSP-in

ancisc a
cíisadii, mssTitu no R(j n"

. CPJ- n" 470.488.323-04.

lapety. 13X. Bairru dos Noivos. Tcresina-PI

EDUARDO RAMALHO BARROS. bra.siinro.
56.5.253.973-91. rc.sidcnie e

com endereço profis-sional na Rua Nogueira
c dc ouiro lado. o proprietário CARLOS

ca.sado. médico. R(i 1.150.508 SSP-Pi, CPP

.  domiciliiido a Rua Anumio Cfulenihcrg. 542 Reis Velosu. 64 204-
07.. Tcresina-i !. ici. ,86.) 332Í-100J 99518-7314 W33-5000 ,■ 98808-2667. doravame
ccnomin.Kü LOC.ADOR, resohcin de eoniuni acordo firmar o presente C‘ONriiATO DE
LOC.ACAO DE I,MÓVEL NÃO RESIDENCIAL,
rdérido. com embasameino no Proeesso aeinui

S,.. , 'a", , ' '-da,„cnu, no an. 24. ine. X. da Le, „■'
.  <e _1 de juilio de idd.l c .suas aitcraç,>c.s.  e na Un 8,245/91 . mediante dáu.siilas e

coiidiçôe.s que se segiicrn;

CífÁUSULA PRlMKtlÇA - pQ QBJKTf j
U.L O presente eomriuo lem corno ubjelo a lucaçao d

I.

e urn imóvel NÂO RESIOENCIAL.

IX-tcii,>.nria l‘úblu n do í sLulo i|i
^.'uiu-iT» Ta}v.'iv I l«, liairr» .ii.s S.

í j.p- M iWr^O.-l), 1

1'uiiit. ( <tmissà(> PcrnwjicJjir .Ic i.ii itjçào
i\Ms. r..fK; (K<51.1232-O.t.50 ramal 2 tS Wirf,

etCMUa-Pf. l.-mail cpí<]pcr./.<irfcnsi,ri;i iH.ik-rbr/vpldpetirhminiiil .● um



DEFENSORIA publica
oo ESTADO ÜO PtAUl

* propriedade do I.O('AD()R, sduado
Centro, onde (uncínnarii

cutWüírnc .solicitado

●I n.r ■
a R

>‘Have. do Memo

''^™íba-PI, Rua Riaehuelo. n" lOOd
DUensona Puhlic egionai de Parnaíha- P, Ch -I

. 58|)/30I8 dulado do dia 2X/0O/^01S '

amgo Cincit, x"r'l >le ücdacà“ifco jnuMi A. da {,e, n ‘ K -VTi.666. dc i99 l
íocavâü dc imúvci destinado

o, rundamentada

que a auion^a na hipótese de “compra ou
a» ale d.inemo da.s ,inalidade.s preepuas du Adoiimstraviu,

loeah/aeao condicionem a sun eacoiha, desde uue o
0 valor dc mercad(\ segundo avaii

no

lação previa"

cujas ncccssitlaties dc instaíacào
preço seja compatível com

.

3 £LAUSUUA TKRrgiPA
tOCAUOW

jX)S DKVRRFR tr RESPONSabu mAni7c DO

3.I.OUk:aDOR obriga-sca:
3.1.1. Fntrcgar o imóvel
destina, c em estrita obser

eni pcrleitas condiçòcs de i
especilicações de sua

usü para os Ims a que se
- propo.sta;

0  imóvel qualquer

vância di
3.J.2. Fornecer dedart‘V^o atestando
nnpedimemu de ordem jundie;

M''i nlgum impedinu-nio.cx

que nao pesa sobre
t capa/ dc colocar cin nsco u lucaçào. ou, east)

_  <K eneinreeimenins cnbiveis, mclnsive a,m n
.umiemncao periinenie, pura iln.s de avaliavão p„r parte dn

juntada da d<

Administração:
3.1.3. C.iaramir. durante
, I 4 W,„ , , " 0 uso pacilleo do imóvel-

M.imu , durame a locaváo, a forma e o destmo do imrivei:
- ■ .... esponder pelos víeius ou defeilos anlenores à locavão-

à locatária deseri3.1.6. Fomee‘er
-nçüo minuciosa do estado do i rnóvcl

para entrega, com c.xpressa referenda
dc sua visutriá quando

atts eventuais defeitosexistentes;

3.1.7. Fornecer à LOCATÁRiA
vedada a quitação gencriea-
3.1.8. Pagar os

impostos (especi

recibo discriminado das ii rnponâncias pauas,

almcnte Imposto Predial
IT1 U) c taxas incidentes sobre o imóvd:

3.1.9 Entregar, em pedeiír, estado dc funeionamento:

^ nter. durante a vigcncia do contrato, toda.s as condiçòcs dc habitit
11 1 1 r ‘‘"'dispensa de
3

Territorial Urb

qualificação

-Ul. Í-Aibir a l.OCATARIA.
parcelas que osicjani sendo

quando solicitado, os comp
exigidas;

ano -

açao c

rovantes relativos às

C:L1' -Lcm‘T ■ ™í|'X "‘T;.'"" ̂ WK W76-5262
i. 1- maii çj^c «^Icícnsonii .p, dci:br cpldpcKq.om.í,.i.con,

A

■' ' í
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OEFENSORÍA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

3.1.12. Informar à LOCATÁRIA quaisquer allcraçvics na liluLiridadc do imóvel,

inclusive coni a apreseniaçào da documoniaçào corrospondeme.

4. CLÁUSULA QUARTA > DOS DEVERIA K RESPONSABILrPADES DA

locatária
4.1. A LUCATÁRÍA ohnga-se a:

4.1.1. Pagar o aiiigucl c os encargos da locavào cxigívci.s, iw prazo estipulado

ncslc contrato:

4.1.2. Servir-se do imó\cl para o uso convencionado ou presumido, compalivel

com a natureza deste c com o lim a que se destina, devendo conseiA Ú-lo como se

seu fosse:

4.1.3. Restituir o inióvci, finda a locação, nas condiçòcs cm que o recebeu,

contbmie liocumenlo de de.^criçào minuciosa claboradt) quando da vistoria para

entrega, salvo os desga.stcs e dcierioraçòes decorrentes do uso normal;

4.1.4. fonumicar ao LOCADUR qualquer dano ou defeito cuja reparavào a este

incumba, bem como as eventuais lurbaçoes de terceiros;

4.1.5. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do L.OOVUOR,

asscguvando-sc o direito ao abuliniento proporcional do aluguel, caso os reparos

durem mais dc de/, dias, nos termos do artigo 26 da Lei n'" X.245, do 1^91;

4.1.6. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas

instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;

4.1.7. Não modificai a forma cMerna ou interna do imóvel, sem o eonsenlirnenlo

previo c por escrito do LOCADOR:

4.L8. F.nircgar imediaianicmc ao l.OCADOR os documentos de cobrança dc

tributos cujo pagamento nao seja de seu encargo, bem como qualquer imimaçào.

multa ou exigência de auioridudo pública, ainda que direcionada à LOCATÁRIA,

4.1.9. (’agar as {Icspcsas de telefone, de consumo dc energia elétrica, água e

esgoto;

4,1.10. Pe.miitir a vistoria do imóvel pelo l.OCADOR ou por seus mandatários,

mediante prévia combinação de dia c hora. bem como admitir que seja visitado e

evaminado poi' terceiros, na hipótese prcvisia no artigo 27 da l.ci n" 8.24.5. dc
1991:

S. CLÁUSUI.A QUINTA > DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO

5.1. As benfeitorias necessárias immduz.idas pela LOCATÁRIA, uindíi que não autorizadíLS

pelo LOCADOR. bern como a.s úteis, desde que autorizadas, serào indenizáveís c

pennitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei 8.245. de
n<fcnsí»na l*úblÍot Uo P^uido iln Piauí. Ccimis.sãn l’t-miiincnu‘ ilc I .tciUi<,‘âo

l’».í Tapciy l.tS. liamo dos l‘oiic. .'Í2J2*11550 taiiial 2.5K.'V*M76-52(i:’
n-1’- (>-l U4f>-020. Teitsmj PI. h-inail cpidpeííi dctcnsorin.pi tieí.br cj>liipc«i;lmtmai!.i;om
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DEFENSORtA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

1991. c 0 ailigo 578 do Código C’ivil.

5.1.1. A I.OCAIÁRIA llca desde já íuitorizada a fazer. i

adaptações indispensáveis ao desempenho das suas atividades.

^.2. Hm qualquer caso. Iodas as benfeitorias desinontáveis. tais como lambris. biombos,

coire construído, tapetes, ele., poderão ser retiradas pela LOCA'rÁRlA. devendo o imóvel
locado, entretanto, ser devolvido com

no imóvel locado. as

os seus respectivos acessórios.

5.3. finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR,

recebido pela LOCAI ÁRIA, conforme documento do
nas condições em que foi

descrição minuciosa elaborada

quando da vistoria jiara entrega, salvo os desgastes c deteriorações decorrentes do uso
normal.

6. CLÁUSULA SEXTA DO VALOR 1)0 AMJfíimt.

6.1. 0 valor do aluguel mensal é de R$ 3.072.43 (três

quarenta e três centavos), perfazendo o valor global por 06(seis) meses de R$ 18.434.58

(dezoiU) mil quatrocentos e trinta c quatro reais  e cinquenta e oito centavos);

6.2. As despesas com os encargos locatícios incidentes sobre

reais e setenta e dois reais erm

0 imóvel (água e esgoto,
energia elétrica, tributos, etc.), cujo pagamento tenha sido atribuído contratualmcntc à

LOCAÍARIA. serão suportadas proporcionalmente, em regime de rateio, a partir da data

do efetivo leeebimento das chaves, após a vistoria e liberação do imóvel para uso.
6.2.1. 0 acertamento desta proporção se dará na primeira parcela veneível da

despesa após a data de entrega das chaves, pagando LOCADOR e LOCATÁRIA

suas respectivas partes da parcela. C aso a l.OCA  I ÁRIA a pague na integralidade,
a parle de responsabilidade do LOCADOR será abatida no valor do aluguel do
mês subsequente. A mesma proporção também será observada

do contrato, promovendo-se o acertamento prefercneialmenie no pagamento do
último aluguel.

no encerramento

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. ü pagamento do aluguel será efetuado mcnsalmente. até o 5" (quinto) dia útil do mês
subsequente ao mês vencido, desde que 0 recibo locatíeio. ou documento de cobrança

pelo LOCADOR à LOCAfÁRÍA comcorrespondente, lenha sido apresentado

antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis.

7.1.1. ( aso a antecedência mínima não seja observada. t> pagamento será efetuado

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da data da apresentação do recibo locatíeio ou

documento de cobrança correspondente pelo LOCADOR.

7.2. O pagtimento somente será cíctuado após o "atesto pelo servidor competente, do
documento de cobrança apresentado pelo LOCADOR.

Dclcnsoriii l’ulilic;i do I-.sIíkío do l’i;iiií.  C omis.sAo Pcnuancnlc dü l.icilai;ào
Kiiii Nttyucini l‘:ipcl\- I38. Bairro dos Noi\os. I\)nc: (86) 32.12-(l.t5ü ramal 2.t8/‘>9476-5262
C l●,l’: 64.046-020. I crcsin;i-Pl. |■-mail cpldpcí/ddcnsoi iu.pi.dcf.br/cpklpüv/aiolmail -com
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DEFEN50RÍA PUBLÍCA

DO rSTADO DO PIAÜI

7.2.1, () “aicsto" ííca condicionado â v

cobiança aprescniudo

obrigações assumidas,

erro na

'de

apresentaçao do docum

criflcaçào da contbrmidade do documcnio

pelo LOCADOR o dí> regular ciiiiipnmonto das

7.3. Havendo
ento de

ou. ainda, ei
cobrança ou do.s documenlo.s

ctrcunslància que impeça a liquidação da de.spe

que 0 LOC.ADÜR providencie as tnedida.s suneadonis

. o pra/o para paganiemo imaar-sc-ã após a comprovação da regularização
da stiuaçao, não acarretando quaiqiiu' ônus para  a Í.OCATÃRI.A
7.4. Antes do

pertinentes á locação.
sa. o

pagamento ficará pendenie até

Nesia hipótese

pagamento, a LÜCAIÂRIA verificará, por meio de consulta eletrônica a
regularidade du eadastramento do LOCAlX)R no SíC-AJ-' c/ou nus sues oficiais, devendo
seu rcsutliulo ser impresso, auteniicado e juntado ao processo de
7..S. Quando do

pagamemo.

a retenção tributária
será eleluadopagamento.

lprevista egislaçãona
aplicável.

7.6. (.) pagamemo será efetuado
por meiü de Ordem Bancária de Crédito, mediame
agência e estabelecímcnlo bancáriti indicado pelo

depósito

LOCADOR,

ern eonia-currcnie. iiü

ou por outro meio previsto na legislação vigente,

omo data do pagamento o dia cm que constar como emitida a ordem
7.7. Será considerada c

baneáriü para pagamento,

7.S. A LOCATÁRIA ~

efetuada pelo LOC.ADOR.
nao se responsabilizará por qualquer despesa que vcriiia t

no contrato.

a

que porventura não tenha sido acordada

 ser

pitava - DA VIGÊNOA E da PBORWnnAr ão

s.l. o praxo da ̂  igencia d„ c„n(ra«, será de 06 (seis) meses, a panir <ia ciala de assinalara

nos lermos do anigo 3» da l.ci n" S.24.3, de 1991. podendo,
ser prorrogado por períodos sucessivos.

por interesse da Administração,

8.1.1. Toda prorrogação de contratos
precedida da comprovação ela

vaniajosidade da medida para a Administração, inclusive mediante

pesquisas <ic preços de mercado ou de preços contratados

cmidadcs da Administração Pública.

8.1.2. A prorrogação de comraio deverá ser promovida mediante ccicbr:
icniiü aditivo.

a realização de

por outros órgãos e

ação de

8.1..T Caso miü tenha iiiiores.se

comunicação escrita à LOCATÁRIA,

dias da data do tennino da

sanções cabíveis por dcscumprimcrno de dever eoritrmuii].

prorrogação, o LOna

com aniccedêncja
v igência do contrato, .sob

CADOR deverá enviar

mínima de 90 (noventa)

pena de aplicação das

['iililK-a (lu l^uuto.l,. romissâo Ul- I h ii.k-.ío

m  rumai W4?s-5'’6’
●  . bJ . M.04(.-ILU. Tca-sim-PI. b-mai) cpklpcw.k*lfnsom-pi.der.br/cpk]piSü4iotmail com

5
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defensoria publica
DO ESTADO DO PfAUl

^tiSy),A NONA -l)A IfMconíriíM . .● CAS

9.

O DR>^U£NACÃn

  o™. r:::zz :zzrT:,^rr
locatária a proceder i (vi-rlv, ● ticandn desde já a.itnn/ada a

proceder averbacao deste .nstrumento na tnatricola elo imóvel jon.o
ne vers competeme. correndo as despesas decorrentes

ao
por conia d(»

OíiciilI do Rcgisiro de I
L0CAÍX)K.

!Q. cláusula HF7rJ)0 REAJifSTF
19.1. Será adniiiid(

ri" preço dn aluyucl da locação
OU bupenol- a doze meses, mediante
divulgado pelo Fundação Getúiio V;
mínimü de 1 (um)

> o
com pra/o de vigência igual

ou outro que venha substitui-lo,
argas - FGV, desde que .seja ohservatlo o imerreumi

Trcirtc ' ' ‘'“'“s' r«Uu.sle.I rtdjuste. ptira os subseqiienies
19.U. Caso 0 LOCADOR

a aplicaçào do IGP-M.

nâü solicite >  reajuste aié

ou da data do úliim

ocorrera a prcdu>âo do direito,
pleiteada apos o decurso de
íbmui prc\ isía neste contrato.

10.2. () reajusto será ibmjali/ado
coniraiiv

oconlraiuai.

no mesmo insiruinc

a data da prorrogaçàü
e nova solicitação só poderá ser

novo inteiregno mínimo de I (imi) ano. contado na

nto de pjoiTogavàü da vigência do

10.3. A Administração deverá í
com os preços praticado-S nu
mai^j vantajosa.

isscgurar-se de que o novo valor do aluguel 0
mercado, dc forma

c
a garantir a continuidade da

 compatível
contratação

ÇLÁ.ÜSULA OmF. - PA nOTArlnI I.

recursos oriundo.s da
e clcinenlo de despesa .L190.36.

’  DOXK- DA FJSCAUZArÃr^

U-L A lisculi/açao do prc.sente contrato
ao qual competirá dirimir a.s dúvidas
tudo dará ciência á Administração.

12.1.1. A n.scalizaçào de que
responsabilidade do I-X)CAÍ)OR.
irrcgularidaile. aimia qu

será e

trata

xcjxida por uni ser\idor da I.OCAT.aRIA
‘ que surgirem no curso da execução do contrato c de

csía cláusula
inclu.siv

nau exclui nem rcdii/

c perante terceiros, por qualquer

™  * .,i,;

a

ou dc cjualidude i
desta, nào implica

nferi
re.spon

or c, na ocorrêncem co¬
.sabilidade da l.OCATÁRiA o

ia

u de .scu.s agentes c
preposm. dc conmnn,d;,dc cm <> an. 70 da l.a n" b.r,66. de lov,

r»;-. ● “""f" ^
t l-.r- M .‘r-

- I trcM,.., í dclcn^ona pi .acf.br/c-plripcu. holniu.l
ó

co»t
]

\_



defensoria pública
DO ESTADO DO PfAfJt

) coniniío anulará
cm

12,1.2. C) fiscal Í.K,
 rc^islru próprio lodiis

mês c uno. bcin

as üCüfTcncia.s

ootno u

o que for necessário à

os íipontanicnfosando

rchico.i.cl.s ,, ..xecuvão do oonlralo, ind.oandn diu,
nome (ias pessoas (.●vcnuiaimenm (-uvolvidas, cJoiermjnnníio

CMOS ob.serv-ados c encaminhrcgLilarÍ7.açào &as faltas ou dcf.
a auloridaiie c

uwpcicmc para as pro\idcncias cabivoi.s.
12.1.3. As decisòc.s

e providências que ultrapassarem a
- a seus superiores

cumpclcneia do flsc-ul do

em tempo hábil, para a adovuo
contraio Jeverào ser solieiiada.s
da.s medidas convenientes .
12.1.4.0 ].OCAIX)R
execução do coniiato.

poderá indicar um represenlantc paru rcpresemá-lo na

13. CLÁUSULA Tftpy.r  ̂̂S ALTRUArriva
13.J. hventuais aheraçòes contialuais
8.66Ó, de I99.V reger-.se à o pcia di.sciplina do artigo 6.s da Lei n

14. CLÁÜS01.A
administra rn-Ac

CATORZE DAS
i^FRAÇÔJE.^ E DAj> SANC0RS

14.1. A incxccução total
deveres dcncados

parcial do contraio, ou oou
desciimprimcnlo de qualquer dos

LOCADOK, miramida a previa defesa
P cjui/o da responsabilidade civii c criminal, às penalidades de:

a. advcncncia por faltas leves,
acarretarem
b. multa

sem

assnn entendidas como aquelas que
eontralaçào;

(um

prejui/os signilicalivos ao objeto da
moratória dc alc 1®/!

por ccn(o) por di.a de atraso
e o valor mensal da cumratuçào. aiê o limite dc 100

nao

injiisli íieadü sobr
(cem) dia.s.

c. multa eompeiisalória de até 20% (vinte
do contrato. por cento) sobre o valor total

I  «>' do obrigação
<*s..mnida, podendo ser cumulada eoin a multa moratória;
d. suspen.sào de

AUMlNíSfKAÇ.ÀtJ PÜRIJC..
licitar e  impedmierno

-A LSIAOU.AL. pelo pra/o dc até d.ns

de contratar com a

anus:

e. declaração de imdoneidadc para licitar
Admirnstraçàr. Fhihlica. enquanto pordurarem
da punição

nu eontralar com a
motiso.s determinantes

üu ate que seja promovida a reabilitação perante
auiondi.de i|uc aplicou a penalidade, que ,sc,'á eoncedid,
l.í.)rADOR ressareir a Admini.flração pclo.s prejui/os causados'

a penahilade dt- imdra ptaJe ser apl.eada cumuialivamenic

Cbl- M (W<,-0’S P L 3-32-0.50 r™„l 358,■90076.5202
.  cTVMn.,-11. h-n..,,! -P<Jpc.rJcfen

com as demais

.s.>na,p,.,jef brcptdpe;rt;hotmail.a.m

OS

a própria
a sempre que o

14.1.1.

\
i-



defensoria pública
DO RSTADO DO PIAuT

sanções.

M,2. lambem ncatii sui
sujciias a.s pciialitiadcs de su.spcnsào de licitar c

coniratar c de dcdaraçào de inidoncidade.

que. cm razào do presente conlraro:

impedimento de

previstas aaina, as empresas ou proilssionais

a. Iciilniin solrido condenaçõe.s deíniltivi

Iraude (Iscai no (ecoihimcnio de tributos;

b. tenham praticado atos i!

c. dctnonsirem

a

icilos visando a f

s pur praticarem, por meio dolosos.

nistrar os objetivos da licitação;
nàu possuir idoncidarie

viiludc de aiüs iüciios praticados.

U.XA aphcaçào de qualquer das penalidades
administrativo

para contratar corn a Administraç

previstas realizar-se-á cin pr
que u

ão em

occ.s.so

ampla defesa observando-se

: subsidiariamenic na I.ei n" *^.7X4. de

a o.ssegurará o contraditório e

prucedirnemo previsto na Lei n" 8 666 do 1991 c
1999.

14.4. A autoridade
competente, na aplicação da.s sanções, levará

gravidade da conduta do infrator.

Administração, observado

em consideração a

o caráter educativo da pena. bem como o dano causado à

principio da proporcionalidade.

J4 5.AS multas devidas cou prejubos causados à LOCA I ÁRIA .serão de<lu/.idos dos
valt)rc.s a setem pagos, ou recolhidos cm favor du Dniào. ou amda. quando foro caso, serão
inscritos na Divida Ativa da União c cobrados judicíalmetito.

14.6 C..ISO ;i LOCAT.ÁRI,\ dctemime. a nuiUa deverá ,.er recolhida tio

.  (dez) dia.s. a contar da data du rccebimcmo da
locatária.

o

prazo máxmio de

catmmicüçào enviada envia pela

Í4.7. As sanções aqui prcvi.sias são independentes e
ou. no ea.so das mu!ia.s, eumulaliv

nlre si. podendo .ser aplicadas isoladas

ameme. scni prejuízo de outras mcdída.s cabíveis

15. £LÁlfStJI.A QlítNZE - lVfF.mi>AS^ AClÁIJTRI.ADOttAS

I5.I. (.onsoante o artigo 45 da l.ei n° 9.784. de 1999

motivadumcnlc adviiar pitividcncias acatitciadorus, í  '

fomia íie prevenir a ocorrência de dano de diílcil

a Administração Pública poderá
iriclu.sivc relendo o

ou impossível reparação.

pagumcnio, como

' ^ÍíACJSULA DEZE^^EIS - DA RESCISÃO CONTRATITAí
I6.I.A LOCAT.ÁRIA.

íteu lídimo inicre rescin.s.sc, pudera

qualquer ônus, em cícso de descnmprimenio total

ou obrigação imposta ao L(.)CA1X)R. <

no

ou parcial

dir este conlralo, sem

de qualquer cláusula contraumi

prejuízo da aplicação das penalidades cabívei.s.
rescisão por dosaimprimerilo das cláusulas c

sem

obrigações contratuais
16.1.J. A

acarretará

LOCATÁRIA, bem

e.Necua çào dos valores das multas e  indeni/.üçòcs devidos à

como a retenção dos creditos decorrentes do
nc-U-nsorin l>M,c d.. I-.siado dn r.,n.,ssã„ IVnnun«»c dc Liu..v».>

(0?T ■ P-‘n>-(X6i U>1MO.SO nmi;.l
- - f h-nwdcpldpor/dcfniioría.i.i.dcr.br-cpldportí/hplmnil.coiii

contrato, até o

8
^  '

●  I t
T:

J  '



pEFENSORIA PÚBLICA

DO estado do Piauí"

H-..C dos prejumos a.us.dos, „.êm das sanções previstas nes.c

i-on,slitui momo para a rcseisào do contraio

IS no arliyo 7K da 1 ei n" R.óhfi, dc \m.

1 ambéin

bipóteses enumcnid;

rclavão Jocafícia,

insirunicniu.

a ocoiTência du qualquer das

que sejam aplicáveis a esta

16.2.1. Nas hipólesc.s dc

cia Lei n” 8.666. de

íx)catAria
sofrido.

16.2.2. (

O rc.ss

por ra/òe

I om J» ‘Tflgo 7«

desde que auseme a euipu do LOC ADOR ■,
orcira dos prejuiaos rcauiarmenie comprovados que houver

s dc interesse público, devi
leniios do meiso .\II do artigo 78 du Lei
decida devo)

uso.
vi

vero imóvel c rescindir

dainenie Jusiiíicudas.
n-' 8.666, dc ITO. a LCX AT.ÁklA

o contrato, antes do ténnino do

nos

seu prazo dewgeneia. fiearà dispensada do
o I-OCADOR. pagamento de qualquer multa, de.sde que nolifiquc

P^c-nto. com aniccedenca mimma de 30 ,trinta) dia.s16.2.2.1. Nesta
KX-ADOR
r A x!; - '"^»^ndo

ARIA ficara sujeita ao pagamento dc multa
(dois) aluguéis.
8.245. de WOl.

segundo a proporção prevista no an

o

cm culpa, a
equivalente a 02

igo 4® da l.ei n“
c no artigo 413 do ( odígo rivii. cunsidcnmdo-

resíame para o íermim, da vigência do contrato,
casos cni que reste impo.s.sibi)itada

desmoronamentu, dc.sajnopriaçílo.
poderá coii.siderar

SC o pra/o
Í6..1. No.s

a ocupaçào do imóvel, tais como incêndio.
c:asü fonuilo ou força maior, cic.. a lOCAIXRlA

Prcvii, noimoivõo ‘ou“multa TT"'" de quiilque,
L luaçào. eoncnn-,d„ para a

Í6.4. O procedimento fonnal de
diretamcnie ao LOCADCjR

rcsci.sào lerá inicio mediante notilleaçào e.scriia. entregue
.. com aviso dc recebimento
6-. CU.SOS da rescisão contratual serão lormalmcme

contraditório c a ampla detesH. t
autoridade

motivados nos a
c precedidos dc í

competcnie

utos, a.ssegmado o
luinrizaç.ào c.scrila c fiimiamcnlatla da.

17- nRSrKtfiçyyp
17.1. O.S casos omissos ou

:Ü>QS CASOS OMTR^nc
.siiu

decididos pela LOCA I ÁRl.A.
uçoes não explicitadas nas ciãu.suhi.s deste c

.  segundo íls di.spusiçõe.s contida.s in í ri n‘’8
m, Lc, n» XÕ66, do IÕ9X .subsidiiirtamcmc, bL„
administrativas lêdcrai.s.

.24
como nos demais regxilamen

ontrato .serão
5, dc 1991. e
lo.s

que íazem parte mtegrante deste
c nonnas

contraio, independcntemeiUe tlesua.s transcrições.

C Ll' M rcrcsiin’l’/'p utinal 2.'S <ífi47f.-.S2f,2
«■rcMn., f I. l.-nu.l q,JUp«.,ddcn.ur>a p. .(J.i:br/cpldi.c,« hom.a.I

9
c«rn
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DEFEWSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PJAUl

£LÁ.U$ULA DEZCHTp - PA

18.1. A puhlicaçào rcsuinulii do insirumcnlo du contraio

providcnciadíí pela iO(^.^^ARIA.

quinto dia útil do mês

Í8.

no Diário Oliciai do E.slud

no prazo de vime dias 20 (vinte) dias. contados <lo

scgumic ao da sua a.ssinatura. correndo a despesa porsuu conta.

o sci a

CLÂIjSüLA dezenove ̂ DO Vtmi}
1^.1. As quc^lues decoiTemes da utilizaí.-àü do presente Insirumcnfi
djninidas adiniriisiraii

í cresina. renunciando os contratantes u qualquer outro,
E assim.

scrào processadas evaincme.

por mais priv

que nao puderem ser

julgadas na Foro da Cidade de

ilegiado que seja.

por estarem de acordo, ajustados c contratados, após lido
conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato
tormu, para um s(3 eícilo

e achado

em 03 (três) vias. dc igual leor e

1 cresina (Pl), 20 de novembro de 2018.

FRANCÍSCA HU,DfWí£f

Dcíensb
CAI^EVANGFUSTA NUNKS
^blica-Geral

LOdVXTÁRJA

CAkl.OS EDUARDO RAMAUHO BARROS
L0CAI30R

Dc(L-iiMina Piibíii a do f-.ctaUo du Piaui.
,  , t oini-ssilo 1’vriiiaiiciucdc Licila^ào
Kua Soguarj rapcly 13H. ítiiirro dos Noivos. Konc; íXSj 32.12-01^0 tumal 23>?'‘í‘M26-5202
CKP: fv4 [W6-(j:o. I ctcsuti-IO. t>niaiJ cpld!)<;.c3;dcfeos<>riii.pi de}:brcptdpctoJioiinuil com"

lU
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ERRATA DO CONTTWTO 096/2018

CORREÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE E CNPJDO CONTRATANTE

Datadeassinaturadu

aditiva
12de novembro de20!8

Valor unitário RS 238.989,00 (duzentos e trinta e oito mil e novecentose oitenta e

nove reais).ONDESEIE:

A(ão orçamentária 2022
GOVERNO DO EJTADO DO PIAUÍ

Natureza de despesa 449052

Fonte de RecursosSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÈNCU -SEADPREV 0100001001

Signatários do contrato
Pela Contraünte; |0SÉ RICARDO PONTES BORGES

EXTRATODO CONTRATO N«096/20!8

Nomedo Contratante SECRETARIADEADMINISTRAÇÃOEPREVIDÈNCIA-SEADPREV

06.553.481/0003-00
Pela Contratada: RUDAFARES MOKARZEL BIONDl

CNP| do Contratante

Nome da Contratada
üf. 260

ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI- EPP

CNPjda Contratada 28.515.824/0001-13

Contrato n5096/2018,aijootíetodestecontratoéAQUISIÇÁO DE

VEÍCULOS- para atenderas necessidades doGABINETE MILITAR
DACOVERNADORIA-GMG.

Resumo do objeto do
aditivo XUS «4*40»tne» *

LXTRATO PAIUPIBLICAÇÂO
Ato AdministrativoPrazo de vigência do

contrato 12/11/2019
CONTRAIX) N°()99/2(llX/nPI /PI
Processo Administrativo n° 02879/2018/DPE/PI
Dispensa de Licitação: Art 24, X, Lei 8.666/1993
LOCAI ARlA: DEFENSORIAPUBLICAIX) ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ:4l.263.856/0001-37
LOCADOR: CARLOS EDUARDO RAMALHO BARROS
CPF: 565.253.973-91
Objeto: locação de um imóvel não residencial, situado na cidade de
Parnaiba-PI, Rua Ríachuclo n“ 1006, centro, onde funcionará a
Defensoria Pública Regional de Pai naíba-PI, Núcleo Cível
Valor mensal do contrato: R$ 3.072,43 (três mil setenta c dois reais e
quarenta e três centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa(339036)
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993.
Data de .Assinatura: 20 (vinte) de novembro de 2018.
Vigência: 06 (seis) meses, conjados a partir da data de assinatura
Signatários: DEFENSORIAPliBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ F
CARLOS EDUARDO R\MALIIO BARROS.

Prazo de execução

Datadeassinaturado

aditivo 12de novembro de 2018

Valor unitário RS 238.989,00 (duzentose trinta e oitomil e novecentose oitenta e

nove reais].
Ação orçamentária 2022

Natureza de despesa 449052

FonledeRecursos 0100001001

Signatários do contrato
Pela CiKtratante: ]0SÉ RICARDO PONTES BORGES

Pela Contratada: RüDA FARESMOKARZEL BIONDl CONTRATO N°ll)0/2ni8/ni»F/m
Processo Administrativo n°03392/2ül8/DPE/PI
Dispensa de Licitação n“ 036/2018
CONTRATANTE: DEi-ENSORJA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
por meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARIjLI-IAMENTO
DADEFENSORIA PUBLICADO ESTADO DO PIAUi
CNPJ:41.263.856/0001-37
CNP.I:24.226.295/0001-87
CONTR/\TADA: EMBARQUE TURISMO ITDA - EPP.
CNPJ: 00.804.304/0001 -01 á violência contra mulher
Objeto: Hospedagem da palestrante Sra. Renata Tavares da Costa
que proferira palestra sobre estruturação e forlalecimenio da rede de
enfreniamento.
Valor total do contrato: R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais)
Fonte Recursos: tonlc (118) e elemento de despesa (339039.339033
e 339030).
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993. artigo24. II.
Data de Assinatura: 21 (vinte c um) de novembro de 2018,
Vigência: O prazo de vigência sera da data de sua assinatura até dia
31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIAPUBLICA DO ES I ADO DO PIAUÍ E
E.VIBARQUETURISMO LTDA-EPP.

Maiores informações: Coordenadoriu das Licitações  e Contratos d
Delcnsona Publica do Estado do Piauí. Endereço: Rua Noguei-
fapcty, i 38, B. Noivos Teresina - PI ou pelo icl, (86) 99476-5262.

Of. 202

a
ira

LBA-SE;

EICTRATO DO CONTRATO Ns 096/2018

Nomedo Contratante FUNDO ROTATIVO DE MATERIAL E CONSERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PIAUÍ

CNPj do Contratante

Nomeda Contratada

ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI  ● EPP

CNPjda Contratada 28.51S.824/0001-13

Resumo do objeto do
aditivo

Contrato n8 096/2018.oijool^elodestecontratoéAQll!SIÇÃO DE
VEÍCULOS- para atender às necesádadesdo GABINETE MILITAR

DAGOVERNADORIA-GMG,

Prazo devigênciado
contrato 12/11/2019

Prazo de execução


