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CONTRATO NO 042/2018

Contrato de locação de imóvel que, entre si, celebram o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL e CUSTODIA FRANCISCANA

DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO ESTADO DE SAO
PAULO.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOL, pessoa jurídica de

direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49. cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anísio

rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP. neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRÉ

RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP. doravante denominado LOCATÁRIO e. de outro lado o CUSTODIA FRANCISCANA DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ no 45.154. 002/0001-73, com endereço

no LRG.do Santuário, no 21, bairro Vila Araceli. na cidade de Garça/SP. CEP: 17.400-000, neste ato representada

por seu Ministro Custodial Frei FLAERDI SILVESTRE VALVASORI, brasileiro, solteiro, frade franciscano, RG

l0.410.022-9, CPF no 048.804.928-84, residente e domiciliado na Rua Dr. Alberto Naffah, no 70, São rosé do Rio

Preto/SP, doravante denominados LOCADOR, tendo em vista o que consta dos autos do PJ. n' 2018/01/001076,

resolvem, com fundamento na Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, celebrar o presente Contrato de Locação,

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Contrato tem por objeto a locação de onze salas do piso

nferior, quadra coberta, parque infantil, cozinha e refeitório, localizado na Rua Silvano Maraldi, no 2410, bairro

Souza, Mirassol/SP, matriculado sob o no 3.475, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local, com área total de

l0.584,20 mz; que se destinará a abrigar o Projeto de Complementação Escolar do Departamento Municipal de

Educação

PARÁGRAFO UNICO -- Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição,

o TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRANDO DE DISPENSA DE UCITAÇAO, a proposta do LOCADOR e

o Laudo de Vistoria efetuado pelo Departamento de Obras por ocasião da primeira locação entre estas mesmas

partes

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
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CLÁUSULA SEGUNDA -- Este Contrato foi celebrado mediante dispensa de licitação.

fundamentada no artigo 24, inciso X, da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993.

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCADOR

CLÁUSULA TERCEIRA -- O LOCADOR se obriga a

1 -- Realizar, no prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura deste Contrato, as
adequações apontadas no Laudo de Vistoria e nas instruções do Corpo de Bombeiros, necessárias a
segurança e acessibilidade, sob pena de rescisão.

11 -- entregar ao LOCATÁRIO o imóvel alugado, em perfeitas condições de uso, para os fins

a que se destina e, em estrita observância às especificações de sua proposta;

111 - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;

IV -- manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvell

V -- responder pelos veios ou defeitos anteriores à locação

VI -- fornecer ao LOCATÁRIO, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel.

quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;

Vll -- fornecer ao LOCATÁRIO, caso este solicite, recibo discriminado das importâncias

pagas por este, vedada a quitação genérica;

Vlll -- exibir ao LOCATÁRIO, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que

IX -- responsabilizar-se pela execução das obras que importem na segurança do imóvel;

X -- manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação

qualificação exigidas no processo de dispensa de licitaçãol

XI -- informar ao Município LOCATÁRIO, quaisquer alterações na titularidade do imóvel.

inclusive. com a apresentação da documentação correspondente;

Xll -- autorizar a execução de modificações no imóvel, necessárias a garantir a finalidade

da locação, desde que, não afetem a sua estrutural

Xlll -- autorizar a colocação de cartazes, placas ou letreiros nas partes externas do imóvel.

a fim de demonstrar a existência dos órgãos instalados no local e as atividades por eles desenvolvidas.

estejam sendo exigidasr

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO

CLÁUSULA QUARTA - O LOCATÁRIO se obriga a:

1 -- pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente
exigíveis, no prazo estipulado neste Contrato;

11 -- servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natureza deste e com

o flm a que se destina, devendo trata-lo e conserva-lo como se de sua propriedade fosse; .,,.2,.=;çls::::::::;'''"'""'')
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111 -- restituir o imóvel, ainda a locação, no estado em que o recebeu, conforme documento

de descrição minuciosamente elaborada quando da vistoria para entrega, salvo, desgaste e deterioração natural

decorrentes do seu uso normal;

IV - levar. imediatamente, ao conhecimento do LOCADOR, o surgimento de qualquer dano

ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como, eventual turbação de terceiros;

V -- realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações,

provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;

VI -- não modificar a forma interna ou extema do imóvel, sem o consentimento prévio e por

escrito do LOCADOR;

Vll - não mudar a destinação do imóvel sem o consentimento expresso do LOCADOR;

Vlll -- entregar, imediatamente ao LOCADOR, os documentos de cobrança de tributos e

encargos cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como, qualquer intimação, notificação, multa ou

exigência de autoridade pública. ainda que a ele direcionada;

IX -- pagar o IMPOSTO PREDIAL E TERRnORIAL URBANO - 1PTU incidente sobre o imóvel,

bem como, as despesas de consumo de energia elétrica, telefone e de água e esgoto;

X -- permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante prévia

combinação de dia e hora, bem como, admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese

prevista no artigo 27, da Lei n' 8.245, de 18 de outubro de 1991;

XI -- consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, assegurando-se

o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os mesmos durem mais de lO (dez) dias, de acordo com o

quanto previsto no artigo 26, da Lei na 8.245, de 18 de outubro de 1991

DO VALOR DO ALUGUEL

CLÁUSULA QUINTA -- O valor mensal do aluguel fica estabelecido em R$ 5.000,00

(cinco mil reais), totalizando a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

DOS PAGAMENTOS

CLÁUSULA SEXTA -- Os pagamentos serão efetuados até o 10' (décimo) dia do mês
subsequente ao vencido, mediante depósito bancário aüibuindo-se aos comprovantes dos respectivos depósitos,

a condição de RECIBO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O valor correspondente aos pagamentos mensais deverá ser

depositado no Banco Bradesco 237. agência no 0005, Conta Corrente no 0036149-6.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Será considerado como data do pagamento, o dia em que
constar como emitida a ordem bancária de crédito em nome do LOCADOR.

,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGócIos auniDicos

nDR. MARIANO DE BIQUEIRA FILHO'
Rua Capitão Neves, 1998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000

B PABX (17) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001-49
www.mirassol.se.aov.brEstado de São Paulo

CLÁUSULA SETIMA - Caso o Município LOCATÁRIO ultrapasse o prazo estipulado para
pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da parcela incidirão, para fins

de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, os índices oficiais de remuneração

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma única vez, ate o efetivo pagamento.

PARÁGRAFO UNICO -- A ausência de pagamento dos encargos previstos no incisa IX, da

Cláusula Quarta deste Contrato, nas datas estabelecidas, obrigará o LOCATÁRIO a se responsabilizar pelos
valores atribuídos nos referidos documentos, a thulo de correção monetária, juros e multa.

CLÁUSULA OITAVA -- O LOCATÁRIO não se responsabilizará por qualquer despesa

efetuada pelo LOCADOR que, porventura. não tenha sido estabelecida neste Contrato.

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

CLÁUSULA NONA -- O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, com
início a contar da assinatura, podendo ser prorrogado, no interesse da Administração, por períodos sucessivos.

CLÁUSULA DECIMA -- Eventual prorrogação será precedida de comprovação da
vantajosidade da medida para a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- A prorrogação do prazo de vigência do Contrato deverá ser

promovida mediante a celebração do respectivo TERMO ADrnvO.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá

enviar comunicação escrita ao LOCATÁRIO, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data do término
da vigência do Contrato, sob pena de prorrogação compulsória.

DA VIGÊNCIA EM CASO OE ALIENAÇÃO

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA -- Este Contrato continuará em pleno vigor em qualquer

hipótese de alienação do imóvel lacado ficando o LOCATÁRIO, desde já, autorizado a proceder a averbação deste
instrumento na Matrkula do imóvel, junto ao Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -- Havendo prorrogação da avença, o valor do aluguel
será reajustado anualmente, de acordo com a variação acumulada do IPCA-IBGE.

PARÁGRAFO UNICO -- A Administração deverá se assegurar de que, o novo valor do

aluguel é compatível com os preços praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação
mais vantajosa
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -- As despesas decorrentes deste contrato

suportadas pela seguinte dotação orçamentária

020702123610053.2.038-33903910 - F: 548 - 15%
020702123610053.2.038-33903910 - F: 554 - QESE

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela

disciplina do artigo 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

OA nSCAUZAçÃO

CLÁUSULA DECIMA QUINTA -- A fiscalização do presente Contrato será exercida pelo

Departamento de educação do LOCATÁRIO, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da

execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz

a responsabilidade do LOCADOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. ainda que resultante de

imperfeições técnicas, veios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na

ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da LOCATARIA ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993

PARÁGRAFO SEGUNDO -- O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabiVeis

PARÁGRAFO TERCEIRO -- As decisões e providências que ultrapassarem a competência

do fiscal do contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas

convenientes.

PARÁGRAFO QUARTO -- O LOCADOR poderá indicar um representante para representa-lo

na execução do contrato.

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA -- A inexecução total ou parcial do contrato.

descumprimento de qualquer dos deveres elencados no contrato, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia
defesa, às penalidades de:

1 -- advertência por faltas leves, assim entendidas como, aquelas que não acarretarem

prejukos significativos ao objeto da contrataçãol
11 -- multa

a) moratória de até 1% (um por cento) do valor mensal da contratação, por dia de atraso

injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 20% (vinte por cento);

b) compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida;

111 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV -- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o LOCADOR ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente
com as demais sanções.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á

em processo administrativo em que serão asseguradas as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa

PARÁGRAFO TERCEIRO -- Na aplicação das sanções, a autoridade competente levará em

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena e o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade

PARÁGRAFO QUARTO -- Aos valores correspondentes às multas eventualmente devidas

e/ou os prejuízos causados ao Município LOCATÁRIO serão deduzidos dos valores a serem pagos ao LOCADOR ou

recolhidos em favor do Município ou, ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa e cobrados
judicialmente

e devido processo legal

DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - O Município LOCATÁRIO poderá, motivadamente. adotar

providências acautelatórias, inclusive. retendo os pagamentos, como forma de prevenir a ocorrência de dano de . \ç.ID...
difíêíl ou impossível reparação. .........----...--.-.-.--.. 1. '\n )y

l/

DA RESCISÃO CONTRATUALA
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CLÁUSULA DECIMA OITAVA -- O Município LOCATÁRIO, no seu lídimo interesse, poderá

rescindir este contrato, sem qualquer ónus, em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula

contratual ou obrigação imposta ao LOCADOR, sem prquízo da aplicação das penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO UNICO -- A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações

contratuais acarretará a execução dos valores das multas e indenizações devidos ao Município LOCO;rARIO, bem

como, a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além das sanções

previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DECIMA NONA - Constituem motivos para a rescisão do contrato, também. a

ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que

sejam aplicáveis a esta relação locatícia

CLÁUSULA VIGESIMA -- Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos Xll a XVll, do

artigo 78, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, o Município

LOCATÁRIO o ressarcirá dos prejukos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA vIGESIMA PRIMEIRA -- Havendo razões de interesse público, devidamente

justificadas, nos termos do inciso Xll, do artigo 78. da Lei Ro 8.666, de 21 de junho de 1993, o Município

LOCATÁRIO poderá devolver o imóvel e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficando

dispensado do pagamento de qualquer multa. desde que notifique o LOCADOR, por escrito, com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO UNICO -- Caso não promova a notificação tempestiva do LOCADOR e, desde
que, este não tenha incorrido em culpa, o Município LOCATÁRIO ficará sujeito ao pagamento de multa.

equivalente a 01 (um) mês de aluguel, apurada de acordo com a proporção prevista no artigo 4', "caput", da Lei

n' 8.245, de 18 de outubro de 1991 e artigo 413, do Código Civil, considerando-se o prazo restante para o

término da vigência do Contrato

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA -- Nos casos em que restar impossibilitada a ocupação

do imóvel, tais como, incêndio, desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior e etc., o Município

LOCATÁRIO poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensado de qualquer notificação

prévia ou multa, desde que. nesta hipótese. não tenha concarrldo para a situação

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA-- Os casos da rescisão contratual serão formalmente

motivados, assegurando-se o cumprimento das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do

devido processo legal e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente

DOS CASOS OMISSOS

' '-=
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas
cláusulas deste contrato serão decididos segundo as disposições contidas na Lei no 8.245, de 18 de outubro de

1991 e na Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993, aplicável subsidiariamente, bem como, nos demais

regulamentos e normas administrativas aplicáveis à espécie, que fazem parte integrante deste contrato.
ndependentemente de suas transcrições.

DO FORO

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes

da interpretação e aplicação do presente Contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca de Mirassol, SP, com

enúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato.

digitado em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Mírasso1, 19 de março de 2018

Locatário
Município de Mírassol
Dr. André Rico'rdo.yiiéira

LocÚdor
PO SAGRADO CORAÇÃO

DE SAO PAULO
VALVASORI
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