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TERMO DECONTRATO DE LOCAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 306/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO NO 030/2019

CONTRATO NO 1 93/201 9
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 ERNESTO

SORIANO INFANTE. brasileiro, casado, portador do RG. n'

7.744.467-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no

656.952.838-68, DARCI SUZART MACHADO INFANTE,

brasileira, casada, portadora do RG n' 8.532.112-6 SSP/SP e

inscrita no CPF/MF sob o n' 914.693.688-20, SELMA SORIANO

INFANTE FRANÇA. brasileira, casada, portadora do RG n'

9.609.081-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n'

914.957.258-04, ANTONIO CARLOS FRANÇA, brasileiro

casado, portador do RG n' 22.153.626-7 SSP/SP e inscrito no

CPF/MF sob o n' 091 .485.338-40, OLGA SORIANO INFANTE

WIPPICH COELHO, brasileira, casada, portadora do RG n'
11.379.214-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n'

008.41 9.888-54, EWALDO RUY WIPPICH COELHO, brasileiro,

casado, portador do RG n' 8.279.633-6 SSP/SP e inscrito no

CPF/MF sob o n' 065.571.488-00, IVANI SORIANO INFANTE

JORGE, brasileira, casada, portadora do RG n' l0.668.691-4

SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n' 656.960.188-15, JOSE

JORGE,. brasileiro, casado, portador do RG Ro 6.353.752-7

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 813.277.228-87. r.\

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 Pauta, inscrita no

CNPJ/MF sob n' 46.410.866/0001-71, neste ato devidamente representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Sra

MARIA EMILIA 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 Custódio, n' 127, Jardim Zeni,

CEP. 13.912-464, neste município de Jaguariúna/SP, doravante denominada LOCATÁRIA e de outro lado, representada

neste ato pelos seus proprietários Senhores ERNESTO SORIANO INFANTE, brasileiro, casado, portador do RG. n'

7.744.467-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 656.952.838-68, DARCI SUZART MACHADO INFANTE, brasileira,

casada. portadora do RG n' 8.532.112-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n' 914.693.688-20, SELMA SORIANO

INFANTE FRANÇA. brasileira, casada, portadora do RG n' 9.609.081-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n' 914.957.258-

04, ANTONIO CARLOS FRANÇA, brasileiro, casado, portador do RG n' 22.153.626-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o

no 091.485.338-40, OLGA SORIANO INFANTE WIPPICH COELHO, brasileira, casada, portadora do RG n' 11.379.214-1.

SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n' 008.419.888-54, EWALDO RUY WIPPICH COELHO, brasileiro, casado, portador do
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RG n' 8.279.633-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 065.571.488-00. IVANI SORIANO INFANTE JORGE, brasileira

casada. portadora do RG n' l0.668.691-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n' 656.960.1 88-1 5, JOSE JORGE. brasileiro.

casado. portador do RG n' 6.353.752-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 813.277.228-87, doravante designados

LOCADORES. tendo em vista o que consta no Procedimento Licitatório n' 306/2019. de Dispensa de Licitação na

030/2019. e em observância às disposições da Lei n' 8.245, de 18 de outubro de 1991 e da Lei no 8.666. de 21 de junho de

1 993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato. mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

l.CLÁUSULA PRIMEIRA DOOBJETO

1.1 . Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel localizado na Rua Prof
Juba Calhau Rodrigues, 460, Nova Jaguariúna, Jaguariúna/SP, para a instalação do Centro
de Educação Infantil, registrado no Cartório da. Registro de Imóveis da'Comarca de
Jaguariúna -- SP, Matrícula n' 2.309 - Livro n' 02 -- folhas 01 .

2.CLÁUSULA SEGUNDA

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

3.CLÁUSULA TERCEIRA
LOCADORES

DOS DEVERES

3.1. Os LOCADORES obrigam-se a

3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em
estrita observância das especificações de sua propostas .Ú

3.1.2. Fornecer o imóvel desonerado de qualquer impedimento de ordem jurídica capaz de
colocar em risco a locação, ou, caso exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos
cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente, para fins de avaliação por
parte da LOCATARIAI ' '

/

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 LOCATARIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando d
realização da vistorias
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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 imóvel

b. pintura das fachadas, empenas. poços de aeração e iluminação, bem como das
esquadrias externasl

c. obras destinadas a repor as condições'de habitabilidade do edifício

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

pela dispensa de empregados

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
cobertura de despesas extraordináriasl

quando utilizado para

3.1.9. Pagar os impostos.(especialmente o Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e
taxas, inclusive a contribuição para o custeio de Serviços de iluminação pública e coleta de
lxo, ncidentes sobre o imóvel, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo. que á
incidamouvenhamaincidírsobreoimóvell ' ' ''''''-o--n''w

3:1.10. Entregar o imóvel em perfeito estado de funcionamento, no que diz respeito ao
sistema hidráulico e a rede elétrical '

3.1.11. Manter, durante a vigência do contrato. todas as
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitaçãol

condições de habilitação e

3.1.12. Informar à LOCATARIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel
com a apresentação da documentação correspondente.

inclusive

4.

4.1. A LOCATARIA obriga-se a
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de Contratos o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste Termo

4.1.2. 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 fossem

4.'1.3. Real zar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos

tempo razoávell '' ''' --- -'

!u==u: n=«===;nm:i:!'s!=:=;1:E: ='.ZH=E

4.1.5. Comunicar aos LOCADORES qualquer dano ou
íncumba. bem como as eventuais turbações de terceiros

defeito cuja reparação a este

4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo dos LOCADORES, sendo
assegurado à LOCATARIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os
reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n' 8.245. de 1 991

4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizadosl '-'-'-v---'

4.1.8. Não modificar a forma externa ou interna df) imóvel, sem o consentimento prévio e
or escnto dos LOCADORES. A colocação de placas e letreiros não demanda autorização

preliminar. estando pois a LOCATARIA autorizada a colocar placas ou letre ros no imóvel

4.1.9. Entregar imediatamente aos LOCADORES os documentos de cobrança de tributos
e encargos condominiais. cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à LOCATÁRIAI

4.1.10. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, se for o caso. entendidas como
aquelas necessárias à sua administração, como

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

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

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

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

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

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

i. reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou
complementação de despesas ordinárias, salvo se referentes a período anterior
ao início da locação

4.1.10.1. 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

4.1.11. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrlca, gás (se houver)
e água e esgotos

@

4.1.12. Permitir a vistoria do imóvel pelos LOCADORES ou por seus mandatários, /a
mediante prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado eP
examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n' 8.245, de 1 991

4.1.13. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos, se
foro caso.

5. CLÁUSULA QUINTA

5.1 . As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATARIA, ainda que não autorizadas
pelos LOCADORES, bem como as úteis, desde que autorizadas. serão indenizáveis e
permitem o exercício do direito de retenção. de acordo com o artigo 35 da Lei n' 8.245, de
1991. e o artigo 578 do Código Civil

5.1.1. A LOCATARIA fica desde já autorizada a 'lazer
indispensáveis ao desempenho das suas atividades.

no imóvel focado, as adaptações
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6.

6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), perfazendo para os 24
(vinte e quatro) meses o valor total de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

7.

7.1. As despesas decorrentes da presente contrqtaç
Orçamentária no 02.09.09. 12.365.0013.2068.339036
Nota de Reserva Orçamentáría n' 6959

8. CLÁUSULA OITAVA

IÜH ÜI: %3E%:I:I:gDU: ::*JIL.E =5:

8.1.1 Aos LOCADORES deverá apresentar, até o quinto día útil do mês subsequente ao

8.1.2. O recibo deve ser apresentado à Secretarigresponsável pela locação.
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8.3. O ppgamento somente será efetuado após o :atesto", pelo FISCAL do contrato, sobre

8.3.'1. O "atesto fica condicionado à verificação da conformidade do documento de
assumidas. nraao pelos LOCADORES e do regular cumprimento das obrigações

!'ã.dd:HE=:':

aplicávelndo do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

EH'=p='g;::ã..:n ."E:'hüsEa.=n=i=s..T'.==:,.;:,1:Ú
8.7. A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a
efetuada pelos LOCADORES, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

ser

9.

1: :1XIÊ:lÊEZlw: w* 1 ;:! ã nii :':E
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aditivo/a pramenaç.ão de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo

10.

locado. na forma do artigo 8o da Lei n' 8.245, de 1991.r hipótese de alienação do imóvel

1 1.

ll.l. Ocorrendo a renovaiEaoi c.ontratual, será aplicado o reajuste com base no IGPM/FGy

11.2. O reajuste, decorrente de solicitação dos LOCADORES, será formalizado por

$lãHXÜS U H:ãEq%13HE:l.K:g
12.

]iEe::FSÊiE':"n::z;zlu;=m Êârz=:':s:al#:nz:
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12.1.3. Aoso cOCAto RES poderá indicar um representante para representa-los na

ÕES

1 3.1. Eventuais alteraç;es contratuais reger-se-ão, no que couber, pela disciplina do artigo

!.:JADES

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

disP.l.tDAa c áusula RIA: O atraso no pagamento do aluguel atrairá a incidência do

mensais. ulta diária por inadimplemento não ultrapassará o valor de 3 (três) aluguéis

14.1.4. Em qualquer caso
compensação e não

15.1.A LOCATÁRIA
de descumprimento
LOCADORES,sem

15.1.1. A rescisão
execuçãodos
dos créditos

previstas neste instrumento

15.2. Também constituía Loiivo8par6, der199isinodoe cabível. a ocorrência das hipóteses /

f/ Página 9 de 13
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15.6. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

:::::=: =: :=:: =:: =::==:='::*=:= =:: ::==::'""*' .-"-,'-.;;
15.6.3. Indenizações e multas

16.

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
18.1 . Fica eleito o foro da Comarca de Jaguariúna/SP. com exclusão de qualquer outro por
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LOCATÁRIA: Jaguariúna, 29 de novembro de 201 9

P/ /

( #

NA

Assistente de Gestão Pública
Prefeüuía do MunEdpio de Jaguarlúna Luciano S. C. de Araújo

Assistente de Gestão Pública
Prcfliüira do Munidpio de Jaguanúna Página ll de 13
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TERMO DECIÊNCIAEDENOTIFICAÇÃ0

Pelo presente TERMO. nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima
de São
b)
interesse
Eletrõnico
O1/2011 do
c) além de
tomados
do Poder
o artigo 90 da Lei
contagem dos
d) Qualauer
comunicada pelo

2. Damo-nos por NOTIFICADOS
a)
b)

de defesa.

#
Hosikawa

ÍIE=lH:l=='""";;
Data de Nascimento 03/1 0/1 974

Jaguariúna, 29 de novembro de 2019.

Jardim Venturini, Jaguariúna - SP

Assinatura
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Prefeitylq dç Murliçípio de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos
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PelaLOCATARIA:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF Ro 1 20.339.598-1 3
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereço: Rua Custódío, n' 127, Jardim Zeni. CEP
E-mail institucional: secretariamariaemilianene(@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: mariaemilianene(@gmail.com
Telefone(s):(19) 3867-9724

13.912-464,Jaguariúna SP

Assinatura

Ernesto Sorianolnfante
RG n' 7.744.467-X SSP/SP
CPF/MF nt 656.952.838-68

RG n' 8.532.1 1 2-6 SSP/SP
CPF/MF Ro 914.693.688-20

RG n' 9.609.a81 -9uSSP/SP
CPF/MF no 914.957.258-04

RG n' 22.153.626-7 SSP/SP
CPF/MF no 091 .485.338-40

/4/ J l/ .+.
,(..'V}./.x,,(4ê-':.X-xÀ

Olgq,Soriano Infante Wippich Coelho
RG'n' 1 1 .379.214-'1 SSP/SP
CPF/MF n' 0P9.419.888-54

\
â

Éc-'Q/K f} ,{»
Ewaldo nly'wipiiil71Í êiiii;i
RG n' 8.279..633.:6 SSP/SP
CRF/MF n' 065.571 .488;00.

n 7'Í

\

7

lvani Sorbni; i ;itá;iiiiii=ài
RG n' 1 0.668.691 -4 SSP/SP
CPF/MF 656.960.1 88-1 5
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