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CONTRATO NO 021/2019

Contrato de locagio de im6vel que, entre si,

celebram o MUNICIPIO DE MIRASSOL e Sr. Andre

Luis Volpatto

Peso presente instrumento, de um dado o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa

juridica de direito pablico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49. cujo paco municipal encontra-se situado

na Praia Dr. Anisio Jose Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP. neste ato, representado por seu

Prefeito Municipal, Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2

SSP/SP, CPF. 264.549.668-79. residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhaes, no 3566

Primeiro Andar. bairro S3o Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado

LOCATARIO e. de outro dado o Sr. ANDRE LUIS yOLPATTO, brasileiro, casado, m6dico, portador

da c6dula de identidade RG 19.246.379-2 SSP/SP/ inscrito no CPF/MF Ro 121.747.808-60, residente na

Avenida Segunda Dahma, Ro 134, Vilagge 11, na cidade de Mirassol/SP, CEP 15.130-000, doravante

denominado LOCADOR. celebram o presente Contrato de Locagao, mediante as cliusulas e

condig6es a seguir estabelecidas:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - Este Contrato tem por objeto a locagao im6vel

comercial, com area total de 256.47 mz; localizado na Rua S3o Sebastiao, no 19-39, Centro,

Mirassol/SP, matriculado sob o no 3.440, junto ao Cart6rio de Registro de Im6veis local, destinado a

abrigar o Cart6rio do Servigo Anexo das Fazendas - SAF.
PARAGRAFO UNICO - Integram o presente Contrato, indepenaentemeiiLe ue

transcrigao, o TERMO DE RA'nFICAGAO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE ucnAGAO, a

proposta do LOCADOR e o Laude de Vistoria efetuado por ocasiio da primeira locagao entre estas

mesmas panes.

DA DISPENSA DE LiCITAgAO

CLAUSULA SEGUNDA -- Este Contrato foi celebrado mediant:.1l:gensa de

licitagao, fundamentada no artigo 24, inciso X, da Lei no 8.666. de 21 de junho de ll
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DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCADOR

CLAUSULA TERCEIRA -- O LOCADOR se obriga a:

I -- entregar ao LOCATARIO o im6vel alugado, em perfeitas condig6es de uso, para

os fins a que se destina e, em estrita observincia is especificag6es de sua proposta;

11 -- garantir. durante o tempo da locagao, o uso pacifico do im6vel;

111 -- manter, durante a locagao, a forma e o destino do im6vel;

IV -- responder pecos vicios ou defeitos anteriores a locagao;

V -- fornecer ao LOCATARIO, caso este solicite, descrigao minuciosa do estado do

im6vel, quando de sua entrega, com expressa refer6ncia aos eventuais defeitos existentes;

VI -- fornecer ao LOCATARIO, caso este solicite. recibo discrim

importancias pagan por este, vedada a quitag3o gen6rica;

Vll -- exibir ao LOCATARIO, quando solicitado, os comprovantes relativos ds
parcelas que estejam sendo exigidas;

Vlll -- responsabilizar-se pda execugao das obras que importem na seguranga do

inado dasa

im6vel;

IX -- manter, durante a vig6ncia do Contrato, today as condig6es de habilitagao e

qualificagao exigidas no processo de dispensa de licitagao;

X -- informar ao Municipio LOCATARIO, quaisquer alterag6es na titularidade do

im6vel, inclusive. com a apresentagao da documentagao correspondente;

XI -- autorizar a execugao de modificag6es no im6vel, necess6rias a qarantir a

finalidade da locagao, desde que. n3o afetem a sua estrutura;

Xll -- autorizar a colocagao de cartazes, placas ou letreiros nas panes externas do

im6vel, a fim de demonstrar a exist6ncia dos 6rg3os instalados no local e as atividades por des
desenvolvidas

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCATAKiO

CLAUSULA QUARTA - O LOCATARiO se obriga a:

I -- pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locagao, legal ou
contratualmente exigiveis, no puzo estipulado neste Contrato;
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11 -- servir-se do im6vel para o uso convencionado, compativel com a natureza

deste e com o fim a que se destina, devendo trat6-1o e conserve-lo como se de sua propriedade fosse;

111 -- restituir o im6vel, fonda a locagao, no estado em que o recebeu, conforme

documento de descrigao minuciosamente elaborada quando da vistoria para entrega, salvo, desgaste

e deterioragao natural decorrentes do seu uso normal;

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

qualquer dano ou defeito cuja reparagao a este incumba, bem como, eventual turbagao de terceiros;
V -- realizar o imediato reparo dos danos verificados no im6vel ou nas suas

instalag6es, provocados por seus agentes, funcionirios ou visitantes autorizados;

VI -- n3o modificar a forma interna ou externa do im6vel, sem o consentimento

pr6vio e por escrito do LOCADOR;

Vll -- n3o mudar a destinagao do im6vel sem o consentimento expresso do

LOCADOR;

Vlll -- entregar. imediatamente ao LOCADOR. os documentos de cobranga de

tributos e encargos cujo pagamento n3o seja de seu encargo, bem como, qualquer intimagao,

notificag3o, multa ou exig6ncia de autoridade publica. ainda que a ele direcionada;

IX -- pagar o IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 1P'TU.

X -- permitir a victoria do im6vel pelo LOCADOR ou por seu mandatario, mediante

pr6via combinagao de dia e hora. bem como, admitir que sega o mesmo visitado e examinado por

terceiros, na hip6tese prevista no artigo 27, da Lei Ro 8.245, de 18 de outubro de 1991;

XI -- consentir com a realizagao de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR,

assegurando-se o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os mesmos durem mats de lO

(dez) dias, de acordo com o quanto previsto no artigo 26. da Lei n ' 8.245, de 18 de outubro de 1991.

DO VALOR DO ALUGUEL

CLAUSULA QUINTA -- O valor mensal do aluguel fica estabelecido em R$

3.600,00 (tr6s mil e seiscentos reais)/ totalizando a quantia de R$ 43.200,00 (quarenta e tr6s

mil e duzentos reais).

DOS PAGAMENTOS

CLAUSULA SEXTA -- Os pagamentos servo efetuados at6 o 10' (d6cimo) dia do

m6s subseqOente ao vencido, mediante apresentagao de recibo devidamente visa
to pele(a
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do Servigo Anexo da Fazenda do Locatirio, atrav6s de dep6sito em Conta Corrente no
23.525-3 -- Ag6ncia Olli-2 do Banco do Brasil S/A, em nome do Locador. atribuindo-se aos

comprovantes dos respectivos dep6sitos, a condig3o de RECIBO.

PARAGRAFO UNICO -- Seri considerado coma data do pagamento, o dia em que

constar como emitida a ordem banc6ria de cr6dito em nome do LOCADOR.

CLAUSULA SETIMA - Caso o Municipio LOCATARIO ultrapasse o puzo

estipulado para pagamento e. desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da

parcela incidirao, para fins de atualizagao monet6ria, remuneragao do capital e compensagao da mora,

os indices oficiais de remuneragao b6sica e juror aplicados a caderneta de poupanga, uma 6nica vez,

ate o efetivo pagamento.

PARAGRAFO UNICO -- A aus6ncia de pagamento dos encargos previstos no

inciso IX, da C16usula Quarta dente Contrato, nas datas estabelecidas, obrigar6 o LOCATARIO a se

responsabilizar pelos valores atribuidos nos referidos documentos, a tkulo de corregao monet6ria,

juror e multa.

CLAUSULA OITAVA -- O LOCATARIO n5o se responsabilizar6 por qualquer

despesa efetuada peso LOCADOR que. porventura. nio tenha fido estabelecida neste Contrato.

DA VIGiNCIA E DA PRORROGAgA0

CLAUSULA NONA -- O puzo de vig6ncia deste Contrato sera de 12 (doze)

meses, com inicio a contar de 21 de margo de 2019, podendo ser prorrogado, no interesse da
Administragao, por periodos sucessivos.

CLAUSULA DECIMA -- Eventual prorrogagao sera precedida de comprovagao da

vantajosidade da medida para a Administragao POblica.

PARAGRAFO lJNICO -- A prorrogagao do puzo de vig6ncia do Contrato dever6

ser promovida mediante a celebragao do respective TERMO ADTTlvo.

DA VIG£NCIA EM CASO DE ALiENAgAO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -- Este Contrato continuar6 em pleno vigor em
qualquer hip6tese de alienagao do im6vel locado ficando o LOCATE + '3 autorizado a
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proceder a averbagao dente instrumento na Matricula do im6vel, junta ao Oficial de Registro de

Im6veis da Comarca de Mirassol.

DO REAJUSTE

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- Havendo prorrogagao da avenga, o valor do

aluguel podera ser reajustado anualmente, de acordo com a variag3o acumulada do IPCA-IBGE

PARAGRAFO UNICO -- A Administragao dever6 se assegurar de que, o novo

valor do aluguel 6 compat&el com os pregos praticados no mercado, de forma a garantir a

continuidade da contratagao mats vantajosa.

DA 00TAq;A0 0RgAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -- As despesas decorrentes deste contrato servo

suportadas pda seguinte dotagao orgament6ria:

. 02010204.122.0003.2086-33903905 - F. 1710 - RP - FR. OI.

DAS ALTERAgOES

CLAUSULA DECIMA QUARTA -- Eventuais alterag6es contratuais reger-se-ao

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

DA FiSCALXZAgAO

CLAUSULA DECIMA QUINTA -- A fiscalizagao do presente Contrato sera

exercida pelo Servigo Anexo das Fazendas do LOCATARIO, ao qual competir6 dirimir as dOvidas que

surgirem no curse da execugao do contrato e de tudo dad ci6ncia a Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- A fiscalizagao de que trata esta c16usula n3o exclui

nem reduz a responsabilidade do LOCADOR. inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

ainda que resultante de imperfeig6es t6cnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado

ou de qualidade inferior e, na ocorr6ncia desta, n3o 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
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PARAGRAFO SEGUNDO -- O fiscal do contrato anotar6 em registro pr6prio today

as ocorr6ncias relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, m6s e ano, bem como o

nome das pessoas eventualmente envolvidas, determinando o que for necess6rio a regularizag3o das

faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

provid6ncias cabiveis.

PARAGRAFO TERCEIRO -- As decis6es e provid6ncias que ultrapassarem a

compet6ncia do fiscal do contrato dever8o ser solicitadas aos deus superiores em tempo h6bil, para a

adogao das medidas convenientes.

PARAGRAFO QUARTO -- O LOCADOR podera indycar um representante para

represents-lo na execugao do contrato.

DAS INFRAg6ES E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA SEXTA -- A inexecug3o total ou parcial do contrato, ou o

descumprimento de qualquer dos deveres elencados no contrato, sujeitar6 o LOCADOR, garantida a

pr6via defesa, is penalidades de:

I -- advert6ncia por faltas leves, assim entendidas coma, aquelas que n3o

acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

11 -- multa:

a) morat6ria de at6 1% (um por cento) do valor mensal da contratagao, por dia de

atraso injustificado sobre o valor menial da contratag3o, at6 o limite de 20% (vince por cents);

b) compensat6ria de at6 20% (vinte por cents) sobre o valor total do Contrato, em

casa de inexecugao total ou parcial da obrigagao assumida;

111 -- suspensao tempor6ria de participagao em licitag3o e impedimento de

contratar com a Administrag3o, por puzo n3o superior a 2 (doin) ands;

IV -- declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao

Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que deja promovida a

reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o

LOCADOR ressarcir a Administragao pelos prejuizos causados.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- A penalidade de multa poder6 ser aplicada

cumulativamente com as demais sang6es.

PARAGRAFO SEGUNDO -- A aplicagao de qualquer das penalidades previstas

realizar-se-i em processo administrativo em que servo asseguradas

contradit6rio, ampla defesa e devido processo legal.

is doas
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PARAGRAFO TERCEIRO -- Na aplicagao das sang6es, a autoridade competente

levar6 em consideragao a gravidade da conduta do infrator, o car6ter educativo da pena e o dana

causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

PARAGRAFO QUARTO -- Aos valores correspondentes is multas eventualmente

devidas e/ou os preJuizos causados ao Municipio LOCATARIO servo deduzidos dos valores a serem

pages ao LOCADOR ou recolhidos em favor do Municipio ou. ainda, quando for o caso, servo inscritos

na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

DAS MEDIDAS ACAUTELATORIAS

CLAUSULA DECIMA SETIMA -- O Municipio LOCNTARIO podera/

motivadamente. adotar provid6ncias acautelat6rias, inclusive, retendo os pagamentos, como forma de

prevenir a ocorr6ncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

DA RESCISA0 CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA OITAyA -- O Municfpio LOCATARIO, no seu lidimo

interesse, poder6 rescindir este contrato, sem qualquer anus, em cano de descumprimento total ou

parcial de qualquer cliusula contratual ou obrigagao imposta ao LOCADOR, sem prejuizo da aplicagao

das penalidades cabiveis.

PARAGRAFO UNICO -- A rescis3o por descumprimento das c16usulas e

obrigag6es contratuais acarretar6 a execugao dos valores das multas e indenizag6es devidos ao

Municrpio LOCATARIO, bem coma, a retengao dos cr6ditos decorrentes do contrato, at6 o limite dos

prejuizos causados, a16m das sang6es previstas neste instruments.

CLAUSULA DECIMA NONA -- Constituem motivos para a rescis3o do contrato,

tamb6m. a ocorr6ncia de qualquer das hip6teses enumeradas no artigo 78, da Lei no 8.666, de 21 de

junho de 1993, que sejam aplic6veis a esta relag3o locaticia.

CLAUSULA VIGESIMA -- Nas hip6teses de rescis3o 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 Municrpio LOCATARIO o ressarcir6 dos preJuizos regularmente comprovados que houver

sofrido

l
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -- Havendo raz6es de interesse pOblico,

devidamente justificadas, nos termos do inciso Xll, do artigo 78. da Lei n ' 8.666, de 21 de junho de

1993, o Municipio LOCATARIO poder6 devolver o im6vel e rescindir o contrato, antes do t6rmino do

seu puzo de vig6ncia. ficando dispensado do pagamento de qualquer multa, desde que notifique o

LOCADOR. por escrito, com anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias.

PARAGRAFO UNICO -- Caso n3o promova a notificagao tempestiva do LOCADOR

e. desde que, este n3o tenha incorrido em culpa, o Municrpio LOCATARIO ficari sujeito ao pagamento

de multa, equivalente a 01 (um) m6s de aluguel, apurada de acordo com a proporgao prevista no

artigo 4', "caput", da Lei n ' 8.245, de 18 de outubro de 1991 e artigo 413, do C6digo Civil,
considerando-se o puzo restante para o t6rmino da vig6ncia do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -- Nos cason em que restar impossibilitada a

ocupag3o do im6vel, tats coma, inc6ndio, desmoronamento, desapropriagao, caso fortuito ou forma

maier e etc., o Municrpio LOCATARIO poder6 considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando

dispensado de qualquer notificag3o pr6via ou multa, desde que. nesta hip6tese. n3o tenha concorrido

para a situagao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA-- Os cason da rescis3o contratual servo

formalmente motivados, assegurando-se o cumprimento das garantias constitucionais do

contradit6rio, da ampla defesa e do devido processo legal e precedidos de autorizagao escrita e

fundamentada da autoridade competente

DOS CASON OMISSOS

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA -- Os casos omissos ou situag6es n3o

explicitadas nas cliusulas deste contrato servo decididos segundo as disposig6es contidas na Lei no

8.245, de 18 de outubro de 1991 e na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, aplic6vel

subsidiariamente, bem coma, nos demais regulamentos e normal administrativas aplicaveis a esp6cie.

que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrig6es.

DO FORO
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA -- Para dirimir quaisquer d6vidas ou litigios

decorrentes da interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca

de Mirassol, SP, com renOncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assam. justos e contratados, assinam o presents instrumento de

Contrato, digitado em 05 (cinco) vias. de igual teor e forma, com 02 (dy,as) testemunhas

instrumentirias.

Mirassol, ll demargo de 2019

Locatirio
Municfpio de le

Dr. Andre Rifardp'Vieira

Andre Luis Volpatto

+

Testem
Andrea Fernanda E. de Oliveira Souza
RG 33.958.418-x SSP/SP
Matricula 4047672
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