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CONTKATOnELoçAcÃo

Processo Licitatório: lt' 290/2019.

Contrato: n' !87/2019
'Ctlq oo(-ooe z,'} V ]. C.: :, {i Q ].

Por este instrumento particular, as partes abaixo quali$cadas. tem entre si justa e contratada a
locação para Pns não residenciais de 0] (um) imó'oe] destinado ao atendimento do Departattiento
de Educação. sob as cláusulas e condições seguintes:

> LOC,ODORES: Senhor GILSON TONIETTI. brasileiro. portador do R.G. n' 9.387.977-5.e
inscrito no CPF/MF sob o n' 717.479.408-44 e a Senhora EVÁ APARECIDA TONIETTI.
brasileira. portadora do R. G. n' 22.898.241-8 e inscrita no CPF/MF sob o n' 137.396. 698-

[)2.. ambos casados, residentes e dotttici]iados a Rua. Laranjeira. , n' 348,. Bairro Roseira
de Cima., CEP 13.910-001. no Município de Jaguariúna, Estado de São Pauta.

> !2QÇóldBl4:.Prefeitura do Município de Jaguariüna, pessoa jurídica de direito público

interno, com sede na Rua Áltedo BuCHo, n' 1235- Bairro: Centro. inscrita no CNP.J/MF n'

46.4] 0.866/0001- 7] neste ato representada pela Excelentíssima Secret(iria Municipal de

Gabinete Sra MARIÀ EMILIA PEÇANHÀ DE OLIVEIRA SILVO. brasileira. casada.

portador da Cédula de Identidade R. G. tl'22.552. 439-9-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob

ri' 120. 339.598-13, residente e dotlliciliada a Rua Custódia. 127. Jardim Zeni. no tnunicípio

de Jaguarülna, Estado de São Paulo.
l

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DOS DOCUNIENTOS INTEGRANTES

CLÁUSULA PRIMEIRA: Para todos os efeitos legais, para wlelhor caracterização do

objeto contratual, bem assim para dejirtir procedimentos e normas decorrentes das

obrigações contratuais. itttegratn-se a este Contrato: - PROCESSO LÍCITA TORTO N'

290/20}9.

DOOBJETO

CLÁUSULA SEGtINDA: O cbjeto do presente cona'ato é a locação de imóvel situado na

Rua Laranjeira., n' 364.. Bairro Roscita de Cima. CEP 13.917-486. no m-unicipio de

Jaguarillna, Estado de São Puulo, registrada }to Cartório do Regisü'o de Imóveis da
Comarca de Pedreira.- SP, Livt'o },}' 2.

Registro n' 15.036. sob n' 00S. 901.220.
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CLA IJSULA TERCEIRA: O prazo de locação é de 12(doze) meses, contados da assinatura deste

instrumento. podendo ser prorrog(hel a critério da LOCO TARJA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso ocorra desocupação do imó'pel antes do prazo pre'Pista. $cará a

LOCATÁRIO isenta do pclgamento das penalidades. devendo avisar os LOCADORES com

antecedência mínima de 30(trinta) dias antes da desocupação.

DO VALOR E DO VENCIMENTO

CLÁUSULA QUARTA: O valor do aluguel tttensal será de RS 4.S00,00 (quatro tttil e quinhentos

reais), pel:fazendo para os 12(doze) meses o valor total de RS 54.000,00(cinquenta e quatro mil

reais).

')

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os aluguéis serão pagos a cada 30(trinta) dias. contados da assinatura

deste contrato, mediante depósito em Conta Corrente dos LOCADORES.

PARÁGR,4FO SEGUNDO: Os LOCADORES deverão APRESENTAR NO Departamento de

I'esouraria da LOCATÁRIO, arlles do vencimento do I' mês da locação. o número da Agência e

número da conta corrente battcária do Banco do Brasil S.A., ria qual serão efetivados os pagamentos.

Não será aceito número de conta poupança.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor do a]ugue] será reajustado a critério da Administração,

anualmente com base lio IGPM-FGV ou outro índice IHuado pela legislação »agente que venha

substituí-lo porlforça de determinação governametltai.

PARÁGRAFO QUARTO: Os valores dos alugueres mensais serão pagos atrwés da Dotação

Orçametttária n' Q2. 09. 09. 12.36S. 6Q13.2068.3.3. 90.36. QO

DOSENCARGOS

CLÁUSULA QUINTA: As despesas pro'pettierltes do consumo de água e energia elétrica. incidentes

sobre a área descrita rlo Objeto. durante a 'vigência deste, ficam a

cargo da LOCO TARJA, cabendo-lhe efetuar diretamente estes pagamentos, nas devida épocas.

CLÁUSULA SEXTA: As despesas provenientes com IPTU. liça a cargo do LOCAL)OR, cabendo

Ihe efetuar diretamente este pagantento na devida época.

DO ESTADO, CONSERVALÇÃO, USO DO IMOVEL E BENFEITORIAS NECESSAR]AS.

a @
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CLA USULA SETIMA: A LACA TARJA poderá Jazer lto imóvel, às suas expensm, as benfeitorias

úteis e voluptuárias que desejar. desde que não afetem a sua estrtltura, $cando desde jó acordado

que a LOCO TARIÀ não terá. tto que se refere a essas ber\feitorias, direito a qualquer indetlização

ott retenção. As benfeitorias necessárias serão de responsabilidade e ânus dos LOCADORES.

cie'penda a LOCATARIA rioti$car os LOCADORES quanto ao tipo de reparo exigido pata que o

mesmo providencie sua imediata execução.

PARA Gata FO PRIMEIRO; As adaptações ou berlfeitorias promovidas pela LOCO TERIA deverão.

ao té)mimo da locação ser desfeitas às suas expensas restituindo-se o imóvel ao seu " statu que ante

tudo em conformidade com o Termo de Vistoria subscrito pelas partes e que integra o presetate

instrumento.')

PARÁGRAFO SEGUNDO: Enquanto o imóvel nãofor restituído ao " statu que ante". continuará

Q LOCO TARJA obrigada aos pagatnentos dos aluguéis e encargos que vencerem.

CLÁUSULA OITO VA: A LOCATARIA faculta aos LOCADORES ou seu representante legal,

quando este entender conveniente. vistorias ou examinar o imó'pel, bem como não fará objeção

alguma em mostra-lo ao eventual comprador, mediante prévio aviso e no horário comercial.

CLÁUSULA NONA: Havettdo interesse em proceder à alienação do bem lacado. a LOCO TARJA

obriga-se a autorizar que o imóvel seja vistoriado por interessados e corretores, tao horário

contercial. sendo qtle a mesma terá direito de exercer sua preferência na aquisição do imóvel, nas

tnesmas condições oferecidas a terceiros. devettdo rnciriifestar-se rto prazo de 30(trinta) dias contados

da noti$cação de venda enviada pelos LOCADORES, pela via de Cartório de Títulos e Documentos.'\

CLÁUSULA DECIMO: A LOCATARIA não poderá traru$erir este contrato, nem subtocar ou

emprestar o imó'pe}, no todo ou em parte, sem consentimento por escrito dos LOCADORES, devettdo

rio caso deste ser dado. agir oportunamente junto aos ocupantes, a Jim de que o imóvel esteja

desimpedida }lo termo do presente contrato.

CLÁUSULA DECIMO PRIMEIRA: Etn caso de desapropriação do imóvel focado, os

LOCADORES/ica eximida de todas as obrigações decorrentes do presente contrato. ressalvando a

LACA TARJA O DIREITO DE HA VER DO Poder Expropriante. a indenização a que everltualmerite
tenha direito.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: No caso de interdição do imó'çet. a LOCO TARIA$ca obrigada

a desocupá-to }lo prazo que o poder público determinar, $cando os riscos decorrentes da
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permariêrtcia no prédio sob responsabilidade da mesma e nesse caso,o contrato /icará

automaticamente rescindido de pleno dit'eito. desobrigando cis partes ao pagatnetato da multa.

CLAIJSULA DECIDIA TERCEIRA: E jacl.lllado à l-.OCATARIA colocar placas ou letreiros rlo

imóvel.

CLA USULA DECIMO QUARTA: O disposto neste contrato, só poderá ser alterado por escrito, não

se admitindo em }tipótese algtittta. alterações verbais.

CLÁUSULA DECIM.4 QUINTA: Com antecedêrlcia de três dias da desocupação, a LOCO TARJA

obriga-se a solicitar dos LOCADORES ou de seu representattte legal. a vistoria do imó'pel, para se

avaliar das suas condições de asseio. uso e conservação.

'1

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: As partes obrigctm-se a respeitar o presettte contrato. tat como se

acha redigido. qualquer inflação acarretará no pagamento de multa no 'palop de 2%(dois por

cettto) do 'palop anual do presente contrato. tornando-se por base a aluguel vigente à época da

Inflação. A multa será sempre paga integralmente, seja qualjorem os tempos decorridos, podendo.

a parte inocente. se the conter, considerar rescindindo o contrato.

CLAUSUL4 DECIMO SETIMA: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariüna. Estado de São

Pauta, para dirimir as qteestões ot fundas do presente contrato. renunciando-se a qualquer outro. por

mais privilegiado que seja.

''''\
CLA USULA DECIMO OITO VA: Dá-se o presente Corürato, o valor de RS S4.000,00 (cinquenta e

qtlatro mit reais).

CLÁUSULA DECIMO NONA: A e'pentuat tolerância dos LOCADORES a qualquer infração

contratual não constittlirá motivo para qtle a LOCO TARJA alegue notação.

CLÁUSULA yIGESIMIÀ: A inexecução total ou parcial deste Cotttrato, além de ocasionar a

aplicação das penalidades anteriormetate enunciadas ensejará também a sua rescisão, desde que

ocorram quaisquer dos motivos enumet'idos no art. 78 , da Lei n' 8.666/93

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das

Íormm delineadas no art. 79. da Lei n' 8.666/93

0w. @
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CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Se a rescisão da a'peliça se der por qualqtler das causas

previstas nos inca. l a XI, do art. 78. da Lei n' 8.666/93, os LOCADORES sÜeitar-se. ainda. ao

pagamento de lntttta eq\iivaiente a }0% (dez por cettto) do valor do Contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA : Aplicam-se a este Contrato m disposições da Lei n' 8.666/93

que regulatnenta as licitações e contratações promovidas pela J dministração Pública.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA : À presente contratação é feita em conformidade com o Artigo

24, incisa X* da Lei Federal n' 8.666, de 2} de Junho de 1993.

'1 CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: TERMO DE CIENCIA ENOTIFICAÇÀO:

Na qualidade de LOCO TARJA e LOCADORES assinarão Termo de Ciência e NotiDcação, relativo.

se.for o cmo, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Pauta.

E por estarem justos e contratados, na methorjorma de direito. lidas e aceitas todas as cláusulas e

condições deste instrumento particular de locação. armam o mesmo em 02(duas) vias em igualforttia

e teor, assinando-o a LOCATÁRIO e os LOCADORES.

Jaguariúna* i3 de ttovembro de 20}9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÜNÀ
Mana Emitia Peçanlta de Oliveira Silvo
Secretária de Gabittete

yx. ./

''\

LOC,ODORES.

R. G. n' 9. 387.977-5.
CPF/MF sob o n' 7} 7.479. 408- 44

R. G. n' 22.898.24}-8
CPF/MF sob o n' 13 7.396. 698- 02

Rafael Belluco Guerrini

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Munidpia de jaguariüna 5
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TERMO DECIÊNCIAE DE NOTIFICAÇÃO

LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
LOCADORES: GILSON TONIETTI E EVA APARECIDA TONIETTI
CONTRATO No: 1 87/201 9

OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Laranjeira., n' 364., Bairro Roseira de Cima, CEP

1 3.91 7-486, no município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, registrada no Cartório do Registro

de Imóveis da Comarca de Pedreira. SP, Livro n' 2. Registro n' 15.036, sob n' 005.001.220

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

''1 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, Guio trâmite processual ocorrerá pelo sistema eleírânico;

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 Eletrânico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrõníco, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Cademo
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 Civil;

d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrânico
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

ou telefones de contato deverá ser

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para

a) O acompanhamento dos atou 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, 13 de novembro de 2019

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE
Nome: Cristina Pinto Catão Bonina FJcsikawa
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 25 1 .288.1 1 8-08
RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974

Endereço residencial: Rua Candido Venturino, n' 300, Jardim Venturini
E-mail institucional: seduz(@i .g !g! iu1 4ón.aov.bt

E-mai l pessoal: çd.spcbonini(@hotmai!:ÊglD

Jaguariúna SP

Ge«. @
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Regi)onsáveis que assinaram o ajuste

PelaLOCATARIA:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 1 20.339.598-13

Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

Endereço; Rua Cust6dio, 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

'') Assinatura: Á P

PelosLOCADORES:
Nome: Gilson Tonietti

Cargo: -----------
R.G. n' 9.387.977-5.
CPF/MF sob o n' 717.479.408-44
Data de Nascimento: 1 0/05/1 952

Endereço residencial completo: Rua. Laranjeira., n' 348
no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: --------
E-mail pessoal:
Telefone:

Bairro Roseira de Cima., CEP 13.910-001,

Nome: Eva Aparecida Tonietti
Cargo: -----------
R.G. n' 22.898.241 -8

CPF/MF sob o n' 137.396.698-02.
Data de Nascimento: 28/08/1 954

Endereço residencial completo: Rua. Laranjeira., n' 348,, Bairro Roseira de Cima., CEP 1 3.9 10-00 1
no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: ---------
E-mail pessoal:
Telefone:

Assinatura

Ü


