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TERMO DeCONTKATODELOCAÇAO
PROCEDIMENTOLICITATORIO N' 211/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 024/2019
CONTRATO NO165/2019
TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE JAGUARIUNA,

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' 46.410.866/0001-71
e LUIZ AMERICO BELOLLI, brasileiro, casado, portador do
RG n' 19.311.860-9 SSP/SP e do CPF/MF no 016.154.728
19 e VERÁ LUCIA GONÇALVES BELOLLI, brasileira,

casada, portadora do RG n' 17.374.652-4 SSP/SP e do
CPF/MF n' 102.618.238-76, residentes e domiciliados na

Rua Luiz FranciscoThomazíni, n' 46, CD Nova, CEP
13.920-000,Município de Pedreira, Estadode São Paulo

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Edifício
do Paço Municipal, situada na Rua Alfredo Bueno. 1.235. Centro. CEP 13.801-027 em Jaguariúna. Estado de São

Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n' 46.410.866/0001-71. neste ato devidamente representada pela Ilustríssima
Secretária de Gabinete Sra. MARCAEMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA. brasileira. casada, portadora da
Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e
domiciliada na Rua Custódia, n' 127. Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, neste município de Jaguariúna/SP, doravante
denominada LOCATARIA e de outro lado, representada neste ato pelos seus proprietários Senhor LUIZ AMERICO
BELOLLI, brasileiro. casado, portador do RG n' 19.311.860-9 SSP/SP e do CPF/MF n' 016.154.728-19 e VERÁ

LUCIA GONÇALVES BELOLLI, brasileira. casada, portadora do RG n' 17.374.652-4 SSP/SP e do CPF/MF n'
102.618.238-76, residentes e domiciliados na Rua Luiz Francisco Thomazini. n' 46. CD Nova, CEP: 13.920-000.
Município de Pedreira, Estado de São Paulo. doravante designados LOCADORES, tendo em vista o que consta no

Procedimento Licitatório n' 211/2019,de Dispensa de Licitação n' ü24/2019,e em observânciaàs disposições
da Lei n' 8.245. de 18 de outubro de 1991 e da Lei n' 8.666. de 21 de junho de 1993. resolvemcelebrar o presente
Termo de Contrato. mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

1 . CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETQ
1 .1 . Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel localizado na Rua Alfredo Bueno. n' 574.
Santa Cruz. município de Jaguariúna, estado de São Paulo. destinado a Sede Administrativa e Operacional da
Secretaria de Mobilidade Urbana. A área faz parte integrante do imóvel matriculado no Cartório de Registro de

Imóveis de Jaguariúna sob n' 16.746. cadastrado na Prefeitura do Município de Jaguariüna sob n'
01.0032.0047.
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2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no art
Lei n' 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA..]gBÇEIBA.
LOCADOBE$
3.1 . Os LOCADORES obrigam-se a

tas condições de uso para os fins a que se destina, e em
ções de sua propostas
.
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parte da LOCATARIAI
3.1.3. Garantir. durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvell
3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvell
3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

3.1.6. Auxiliar a LOCATARIA 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. nestas
compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendentes
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
b. pintura das fachadas. empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das
esquadrias externas;
c. obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifícios
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e. instalação de equipamento de segurança e de incêndio. de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazerl
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 extraordináriasl
3.1.9. Entregar o imóvel em perfeito estado de funcionamento, no que diz respeito ao
sistema hidráulico e a rede elétrical
3.1.10. Manter, durante a vigência do contrato, todas as
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitaçãol

condições

de habilitação

e

inclusive

3 1 ll Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel
com a apresentação da documentação correspondente.
4.

4.1. A LOCATARIA obriga-se a

incidam ou venham a incidir sobre o imóvell
4.1.2. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis. no prazo estipulado neste Termo
de Contratos

4.1.3. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina. devendo conserva-lo como se seu fosse;
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4.1.1'L f agarsasrideàesasaominisrlaç de condomínio. se for o caso, entendidas como
a. salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos
empregados do condomintol
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 comuml
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das instalações e equipamentos de uso comum
s elazerl

f. manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrõnico e antenas
coletivasl

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

h. rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da
locação
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4.1.11.1. A LOCATARIA somente ficará obrigada ao pagamento das despesas.ordinárias
de condomínio caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal,
podendo exigir a qualquer tempo tal comprovação
4.1.1 2. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se houver)
e água e esgotos
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4.1.14. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos, se

for o caso
5.

1991, e o artigo 578 do Código Civil.
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6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), perfazendo
para os 24 (vinte e quatro) meses o valor total de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
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preferencialmente no pagamento do último aluguel
7.

7.1. As despesas decorrentes da presente contratação serão pagas através da Dotação
Orçamentária

n' 02.17.01 .26.451 .0005.2005.339036.00

-- ficha 359 -- Tesouro

Próprio

--

Nota de Reserva Orçamentária n' 2935
8.

8.1.0 pagamento
do aluguelserá efetuadoaté o décimoquintodia útil do mês
subsequente ao vencido, desde que o recibo da locação. correspondente tenha sido
apresentado pelos LOCADORES, nos termos da cláusula 8.1.1 .

referente ao aluguel.

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

UIE:g=HB===Hlilã::l X ll gã.:
inteiro
8.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesta", pelo FISCAL do contrato, sobre
recibo apresentado pelos LOCADORES.

8.3.1. O "atesta" fica condicionado à verificação da conformidade do documento de
cobrança apresentado pelos LOCADORES e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.
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8.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável
8.6. O pagamento será efetuado mediante deposito em conta-corrente, na agência e
estabelec mento bancário indicado pelos LOCADORES, ou por outro meio previsto na
legislação vigente

8.7.A LOCATARIA não se responsabilizarápor qualquer despesa que venha a ser
efetuada pelos LOCADORES, que porventura não tenha sido acordada no contrato

8.8. Caso ocorra atraso no pagamento e a causa não seja imputável aos LOCADORES
nem decorrente de caso fortuito ou força maior, o valor devido será atualizado pelo IPCAE e incidirão juros na forma do artigo I'-F da Lei 9.494/97. calculados "pró-rata temporis
em relação ao atraso verificado
9.

9.1. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses. a contar de 16 de
dezembro de 2019, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos
sucessivos.
9.1.1. Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves. mediante Termo, precedido de vistoria do imóvel

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

18EBl:l:;RiEÜ=H31
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descumprimento de dever contratual
1 0.

10.1. Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel
bocado,na forma do artigo 8' da Lei n' 8.245, de 1991 .
1 1.

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

11.2. o reajuste, decorrente de soticAação

dos LOCADORES,
-"

será formalizado

por

v-
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aditamento
11.3. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preço
médio de mercado para a presente locação, aos LOCADORES aceita negociar a adoção
de preço compatível ao mercado de locação no município em que se situa o imóvel
1 2.

12.1 . A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante da
LOCATÁRIA, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução.

as providências cabíveis

12.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato

deverão ser solicitadasa seus superioresem tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes

12.1.3.Aos LOCADORES
poderáindicarum representante
para representa-los
na
execução do contrato
13.

13.1 . Eventuais alterações contratuais reger-se-ão, no que couber, pela disciplina do artigo
65 da Lei n' 8.666, de 1993
14.

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

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

ias sem regularização da situação, faculta-se à
14.1.2.1. Decorrido o prazo de 20 (vinte)
ejuízo
da cobrança da multa remuneratória no
LOCATARIA rescindir o contrato. sem
ina 8 de 13
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importe de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. cumulada com a multa moratória da
cláusula anterior.

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.
1 5.

cabíveis.

das

15.2.Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência
hipóteses enumeradas no art. 78 da Lei n' 8.666, de 1993, no que cabível.

$
não tenha concorrido para a situqPãO
1.\
:
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15.4.O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita

entreguediretamente
aos LOCADORES
ou por via postal.com aviso de
recebimento.

15.5.Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
15.6. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso
15.6.1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos
15.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos
15.6.3. Indenizações e multas
16.

independentemente de suas transcrições
17.

::zs=
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presente contrato.
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19.1. Na qualidade de LOCATARIA E LOCADORES 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 direito, lidas e
aceitas todas as cláusulas e condições deste instrumento particular de locação,
firmam o mesmo em 02 (duas) vias em igual forma e teor, assinando-o a
LOCATÁRIAeosLOCADORES.
Jaguariúna, 15 de agosto de 2019
LOCATARIA

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

LOCADORES

CPF/MF N' 016.154.728-19

RG NO17.374.652-4 - SSP/SP
CPF/MF N' 102.618.238-76
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

LOCATÁRIA: PREFEITURA DO UUNICiPIO DE JAGUARIÚNA
LOCADORES: LUIZ AMERICO BELOLLI e VERÁ LUCRAGONÇALVES BELOLLI.
CONTRATO N':165/2019
OBJETO:Locação de imóvel localizado na Rua Alfredo Bueno, n' 574, Santa Cruz, município

de Jaguariúna,estado de São Paulo,destinado a Sede Administrativae Operacionalda
Secretaria de Mobilidade Urbana. A área faz parte integrante do imóvel matriculado no
Cartório de Registro de Imóveis de Jaguariúna sob Ro16.746,cadastrado na Prefeitura do
Município de Jaguariúna sob n' 01.0032.0047.
Pelo presente TERMO. nós. abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo. cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnicol

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse. Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrõnico. conforme dados abaixo indicados. em consonância com o estabelecido na Resolução n'
O1/2011do TCESP
c) além de disponíveis no processo eletrõnico. todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados. relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo. parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com
o artigo 90 da Lei Complementar n' 709. de 14 de janeiro de 1993. iniciando-se, a partir de então. a
contagem dos prazos processuais. conforme regras do Código de Processo Civilt
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado. peticionando no processo
2. Dama-nos por NOTIFICADOSpara:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicaçãol
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. 15 de agosto de 2019

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Josino José da Silva
Cargo: Secretário de Mobilidade Urbana
CPF: 041 .462.068-20
RG: 15.942.360-0
Data de Nascimento: 09/02/1961
Endereço residencial completo: Rua Osvaldo Tonin n' 144 Nova Jaguariúna
E-mail institucional: transito(@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: josino(@jaguariuna.sp.gov.br
Telefone(s): 3837-3939 / 9 9821-7733
lIAssinatura
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PelaLOCATARIA:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-1 3
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretariamariaemilianene(@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: mariaemilianene@gmail.com
Telefone(s):(19) 3867-9724

SP

Pelos LOCADORES:
Nome: Luiz Américo Belolli
Cargo: ---------"
CPF: 016.154.728-19 RG: 19.311.860-9 - SSP/SP
Data de Nascimento: 19/09/1 959

Endereço residencial completo: Rua Luiz Francisco Thomazini n' 46, CD Nova, CEP
13.920-000, Município de Pedreira, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: E-mail pessoal: V( .4qi /vf?4M&

Telefone:
$'9©,{} : q e,go

e
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Nome: Verá Lucra Gonçalves Belolli
Cargo: """""CPF: 102.618.238-76 RG: 17.374.652-4 - SSP/SP

Datade Nascimento:08/08/1968
Endereço residencial completo: Rua Luiz Francisco Thomazini n' 46, CD Nova, CEP
13.920-000, Município de Pedreira, Estado de São Paulo
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