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PROCEDIMENTO LICITATóRIO N' 1 85/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO N'019/2019

CONTRATO N'146/2019 TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE

SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

JAGUARIÚNA. pessoa Jurídica de direito público interno, com sede

no Edifício do Paço Municipal. situada na Rua Alfredo Bueno. 1.235

Centro. em Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF

sob n' 46.410.866/aoo1-71 e EDELWEISS GESTÃO

ADMINISTRATlyA LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o n'

45.750.189/0001-78. localizado a Rua Pedra Silveira Marfins, n' lO

- Sala C - Bairro: Bela Vista - CEP.: 13820-000, no Município de

Jaguariúna. Estado de São Paulo. neste ato representado pelo Sócio

Administrador Thales Coelho Borges Lama, brasileiro. divorciado,

professor, portador da cédula de identidade RG n' 2.401.215 -

ssP/GO e inscrito no CPF/MF sob n' 451.637.821-34. residente e

domiciliado a Rua Jasmim, n' 350 - Bairro: Chácara Primavera --

CEP.: 13087-460, no Município de Campinas, Estado de São Pauto.

de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

1 .

1 .1 . Este Termo de Contrato
Bairro: Chácara Barreiro, na
de Saúde: Centro de
área constou ída maior.
uma edícula com 22,30
de Jaguariúna sob n' 3925.
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2.

2.1 . O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no art. 24, inciso X, da
Lei n' 8.666, de 1993.

rs E nESPONSABtLioADEg.DA..LOCADOKA
3.

3.1 . A LOCADORA obriga-se a:

3.1.1 . Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para
estrita observância das especificações de sua proposta;

parte da LOCATÀRIAI

3.1 .3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;

3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

3.1.6. Auxiliar a LOCATÁRIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da
realização da vistorias

3.1.7. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações.
compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente;

3.1.8. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio, se for o caso, entendidas como
aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício. como:

a. obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvell

da. n'nnpnRq nacos de aeração e iluminação, bem como das
b. pintura dasfachadas,
esquadrias externasl

c. obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifícios

d. indenizações trabalhistas e previdenciárias
ocorridas em data anterior ao início da locaçãol

a
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intercomunicação. quieament e de lsegurança e de incêndio, de telefonia. de

f. despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum

g. constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias;

3.1.10. Entregar o imóvel em perfeito estado de funcionamento, no que diz respeito ao
sistema hidráulico e a rede elétrical

:ilill;:lã:'E:.A:':: .;.:E=Elil:.:n:'k «:H:; "n-:ç'« '. ";'"";,ã. .

uaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive
ação correspondente.

4.

4.1. A LOCATARIA obriga-se a:

4.1.1 . Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis. no prazo estipulado neste Termo
de Contrato;

4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o üm a que se destina, devendo conserva-lo como se seu fosse;

Hiill Bl!'UEb:lUmE:8319ill: E
tempo razoável;
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::,:b=T:=' :* ::6=B]'ã]:=.]". « ..'.". ";; '.-"H' , e.i: "':«»',' '

l\



\-- ''' ariuna.sn.aov.br

/'

gH:'Ha BXHHEEã$1=m=;="::
4 1 7 Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizaaos;

ltllhl$E ãH HiEEI HHHE H
=a:Tii:H;Siga.=ãÍ==;HUUHI
4.1.10. r)agarsasriaespesasaomtnarlas de condomínio, se for o caso, entendidas como

a. salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos
empregados do condominiol

b. consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum

c. limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum

d. manutenção e conservação das instalações e
elétricos, mecânicos e de segurança. de uso comum

equipamentos hidráulicos

e. manutenção e conservação das. instalações e equipamentos de uso comum
destinados à prática de esportes e lazer;

f. manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrõnico e antenas
coletivas;

g. pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de
uso comuml

h. rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da
locaçãol

'. '?'"?5?:.:1=1'::1'1:l:l.l::l=b=.',:';!=::!'S=.:!ã%'op=li:l:lÊ,='
complementação de d
ao início da locação.

(
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4.1.11. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se houver)
e água e esgoto;

f

l:HW'lE)IH:HSE llígl$F:'u:.w:=
4.1 .1 3. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos, se
for o caso.

5. ÇLAy$1BAgyD11A.

l BH H HglEBlâ l:lBIHlll
1991 . e o artigo 578 do Código Civil.

::ílóâ.=::'E'Sâ:H=!7,E
autorizada a fazer, no imóvel locado, as adaptações
suas atividades.

:SEnilH=;lBÊUlllH âB, ãmx.nz'
6. Çl::AUgLU:A.gEXU

6.1. O vaeses o vagueomeneal e de R$0,3000 00 (ersei milirraiss').perfazendo para os 12
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7.

::ãE Ê ll : u ã : :w;u#.:::8:
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IBEXHãi3:i:n&.Ê:t#Fwa:.J\lE =s:

referente ao aluguel.

8.1.2. O recibo deve ser apresentado à Secretaria responsável pela locação

lâl HEHilHEÜ:l:l ãã11 : ;g:':

inteiro

t:i.= :ilP=ilU: $:'t%:lE,gã''' ;''; . ",*".''
pelo FISCAL do contrato, sobre

8.3.1. O "atesta" fica condicionado à verificação da conformidade do documento de
cobrança apresentado pela LOCADORA e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

tn será efetuada a retenção tributária
8.5. Quando do pag
aplicável.

ámen
esta na legislação
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estabelecimento bancário indicado pela LOCADORA, ou por outro meio previsto na
8.6. O pagamento será efetuado mediante depósito em conta-corrente, na agência e

legislação vigente.

:Zi.â.Eopce=3HJl;;f.:E;::l:ã:H'S..f=.=Z ==7..f=.IÍ:''', , "'

EEg':;H$Rn3ã:HF;.=Bla;i=n:
relação ao atraso verificado.

9.C

assinatura do presente instrumento, podendo, por interesse da Administração, ser
9.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de

prorrogado por períodos sucessivos.

g.l.l . Os efeitos financeiros da contrae çao só terão início a partir da data da entrega das

g.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo/aditamento.

lO.c

10.1. Este contato continuaráaemivigor24m qua199er hipótese de alienação do imóvel

ll.c

l l .l . Ocorrendo a renovação.contratual. será aplicado o reajuste com base no IGPM/FGV
ou outro que venha substituí-lo.

decorrente de solicitação da
LOCADORA, será formalizado por t

11.2. O reaju:
aditamento.
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12.

BtÂRÜf;:\!F=NEl::: :: H=oq:EU;:H:#::= áEE=;U=E=

!
as providências cabíveis.

. :.. .:. "; -"';'':: ' e-'"'#'?'::,=:!U;=U ii;:i''E::l:,S:.lãl=' :1==:
deverão ser solicitadas a seus suP
convenientes.

12.1.3. A LOCADORA poderá indicar um representante para representa-los na execução
do contrato.

13.

1 3.1 . Eventuais altede oes contratuais reger-se-ão, no que couber, pela disciplina do artigo

14.

14.1. As partes do presente contrato serão passíveis das seguintes sanções:

14.1.1. DA LOCATÁRIA: O atraso no pagamento do aluguel atrairá a incidência do
disposto na cláusula 8.8.

&mporte de 30% (trinta por cento) do valor ao CQlluóLU, "u---u- '' . l\
cláusula anterior. \,y

ntNÀRK'==,s:çl %$&$Enu'=uâ Wa'H
ação.faculta-se à
remuneratória no
\ulta moratória da

itu
ta
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14.1.3. A multa diária por inadimplemento não ultrapassará o valor de 3 (três)
aluguéis mensais.

14.1.4. Em qualquer caso as multas remuneratórias possuem caráter de piso
de compensação e não impedem que o credor pleiteie indenização
suplementar.

15.

EI :SãBãlEHUH:llH
cabíveis.

15.2.Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das
hipóteses enumeradas no art. 78 da Lei n' 8.666, de 1993, no que cabível.
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15.4. O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita.
entregue diretamente a LOCADORA ou por via postal, com aviso de recebimento.

gãlR8 EB m : n ;: s:
15.6. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

1 5.6.1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 5.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos

15.6.3. Indenizações e multas

16.

17.

1 8 1 Fica eleito o foro da Comarca de Jaguariú.na/SP, com
outro, por mais privilegiado que seja, para Qinmir qual quu-
presente contrato. \\)

exclusão de qualquer
questões oriundas do
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1 9.1 . Na qualidade de LOCATÁRIA E LOCADORA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, relativo, se for o caso,. à transmissão deste Processo perante o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.

E por estarem justos e contratados, na melhor forma de iaire2to'io das o.

i=H ?'=;= ='g E,:::?'H !:*i;=*'H!:'t'UX''=;:;;;m='=
LOCATARIAeaLOCADORA.

Jaguariúna. 16 dejulho de 2019

LOCATÁRIA

ete

LOCADORA

ht..J,, ,a.sa.b';~---
LTDA'

Thales Coelho Borges Lama
RG n' 2.401 .215 - SSP/GO
CPF/MF n' 451 .637.821-34

Assistente de Gestão Pública

PMüm do Munidpb deJaguNna
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TERMO DE CIÊNCIAE DE NOTIFICAÇÃO

LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
LOCADORA: EDELWEISS GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos alas do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse. nos prazos e nas formas legais e regimentais. exercer o direito
de defesa. interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 16 dejulho de 2019

GESTOR D
Nome: Mana ao uarmo de Oliveira Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
DatadeNascimento:09/07/1971 . .. . 'r ,....-..- '-co
Endereço comercial: Rua Lauro de carvatno. n lz 10, L'tsíiuv. -.''--
Ê:;;iria.titÚ .ionat:
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19)3837-2424

13.910-025

h,Assinatura
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PelaLOCATÁRIA:

sia lvlaga hães Diasla Secretária de Gabinete

CPF n' 107.734.898-35
Data de Nascimento: l
Endereço: Av. dos
município de Vasinhos,
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19)

D 'agostinho , CEP 13.274-170 no

a

Assinatura

Pela LOç:4D9BA:
i-.lome Tha es Coelho Borges Lama
Cargo: Sócio Administrador
CPF: 451 .637.821 -34

l$H IErl:ç::=L,'Eâ!:;
E-mail nstitucional: jurídico.nadia@fal br
E-mail pessoal: jurídico.nadia@faj.br
Telefone: (19) -- 3837.8500 ramal 524

Bairro: Chácara Primavera
de São Paulo.

Assinatura

b
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