
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 074/2021

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADOR: ANTONIO WAGNE MORAIS ARAÚJO, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado à rua Felipe Alves, s/n. Centro, nesta cidade de Simões, Estado do Piauí, C.P.F. n°
068.260.043-13 e Carteira de Identidade n° 3.519.823 - SSP-PI.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SIMÕES, inscrito no CNPJ N° 06.553.853/0001-37, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ WILSON DE CARVALHO, brasileiro, casado, residente e
domiciliado á Rua João Anselmo, S/N°, nesta cidade de Simões, Estado do Piauí, Carteira de
Identidade n° 801.967 - SSP-PI, C.P.F. 361.899.953-49.

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertados o presente Contrato de Locação, que se
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula V. O presente, tem como OBJETO, o imóvel de propriedade do LOCADOR, situado na Rua
Felipe Alves, s/n°, bairro Centro, nesta cidade de Simões, Estado do Piauí, CEP: 64.585-000, livre de
ônus ou quaisquer dívidas.

DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 2^. A presente locação destina-se exclusivamente ao uso do imóvel para fins instalação do
Almoxarifado Geral deste município de Simões, Estado do Piauí, restando proibido ao LOCATÁRIO,
sublocá-io ou usá-lo de forma diferente do previsto, salvo autorização expressa do LOCADOR.

DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

Cláusula 3^. O imóvel objeto deste contrato será entregue, com instalações elétricas e hidráulicas em
perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintados, sendo que portas, portões e
acessórios se encontram também em funcionamento correto, devendo o LOCATÁRIO mantê-lo desta
forma. Fica também acordado, que o imóvel será devolvido nas mesmas condições de no ato da
entrega das chaves, com todos os tributos e despesas pagas.

DOS ATOS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES

Cláusula 4®. As partes integrantes deste contrato ficam desde já acordadas a se comunicarem somente
por escrito, através de qualquer meio admitido em Direito. Na ausência de qualquer das partes, as
mesmas se comprometem desde já a deixarem nomeados procuradores, responsáveis para tal fim.

BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

Cláusula 5®. Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste, deverá de
imediato, ser submetida a autorização expressa do LOCADOR. Vindo a ser feita benfeitoria, faculta ao
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