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ADITAMENTO AO CONTRATO NO 013/2019

Aditamento ao Contrato de locação de imóvel urbano

celebrado entre Daníel Joaquim e os Municípios de

Bálsamo, Jaci. Mirassol, Mirassolândia e Neves
Paulista.

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

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

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 domicíliado na Avenida

Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar. bairro São Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, MUNICÍPIO DE

BÁLSAMO, com sede na Rua Rio de Janeiro, n.o 695, Centro, Bálsamo/SP, CNPJ n.o 45.142.353/0001-64, representado

por seu Prefeito, Sr. CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO, brasileiro, casado, RG n.o 30.628.364-5-SSP/SP,

CPF n.o 315.178.948-08, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, no 570, Centro, Bálsamo/SP; o MUNICÍPIO DE

JACI, com sede na Rua Cassiano Maciel Pontes, n.o 105, Centro, Jaci/SP, CNPJ n.o 45.142.684/0001-02. representado

por seu Prefeito, Sr. RAFAEL TRIDICO, brasileiro, solteiro, comerciante, RG n.o 28.633.593-1-SSP/SP, CPF n.o

297.205.788-07, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, no 726. Centro, Jaci/SP, o MUNICÍPIO DE

MIRASSOLANDIA. com sede na Rua Antonio Batista Rodrígues, n.o 364, Centro, Mirassolândia/SP, CNPJ n.o

45.144.748/0001-04, representado por sua Prefeita, Sr. JOAO CARLOS FERNANDES, brasileiro, casado, RG n.o

6.590.806-5-SSP/SP, CPF n.o 785.813.978-91, residente e domiciliada na Rua limão da Silva Bastos, Ro 721, Centro,

Mirassolândia/SP, e o MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA. com sede na Avenida Rlo Branco, n.o 298. Centro, Neves

Paulista/SP. CNPJ n.o 45.145.414/0001-47, representado por seu Prefeito, Sr. MARCIO ROGERIO RODRIGUES DOS

SANTOS, brasileiro, solteiro, RG n.o 27.533.505-7-SSP/SP, CPF R.o 169.805.478-52, residente e domiciliado na Rua

Latife Bassitt, n.o 140, Jardim Monte Alegre, CEP 15.120-000, Neves Paulista/SP, doravante denominados

LOCATÁRIOS e, de outro lado o DANIEL JOAQUIM, brasileiro, casado, securitário, domiciliado a Rua São Vicente

Qi23. Lote 12, Apto 312, Residencial Plaza. Guará 11, Brasília/ DF - CEP 71.060-638. RG n.o 11.588.436.1-SSP/SP. CPF

n.o 025.759.618-66, doravante denominado, doravante denominado LOCADOR. representado por seu procurador

LUIS ANTONIO GORZONI, brasileiro, casado, corretor autónomo, domiciliado a Rua Carlos Medeiros Daria. n.o 2807,

Jardim Marilu, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, RG n.o 5.343.290 - SSP/SP, CPF R.o 589.874.108-97 tendo em vista o que

consta dos autos do PJ. n' 2019/12/015554, resolvem. celebrar o presente Aditamento ao Contrato de Locação,

formalizado em 15 de fevereiro de 2019, conforme as disposições abaixo:

JUSTIFICATIVA - Este aditamento se destina a prorrogar o prazo de vigência do contrato de

locação do imóvel urbano localizado na Avenida Lauro Luchesi Ro 2605, Centro, Mirassol/SP. matriculado sob o no

3.674, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local; que se destinará a abrigar o Cartório Eleitoral de Mirassol, bem

como reajustar o valor disposto em sua "Cláusula Quinta", aplicando o índice IPCA/IBGE de 3,2748% (três vírgula dois

sete quatro oito por cento), de acordo com a deliberação do chefe do Poder Executivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA O prazo de duração do contrato fica prorrogado pelo período de 12
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CLÁUSULA SEGUNDA - O valor referente ao período prorrogado, perfaz a quantia mensal de

R$ 2.450,30 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos), totalizando o valor de R$
29.403,60 (vinte e nove mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos).

Estado de São Paulo

DOSPAGAMENTOS

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor do aluguel a ser pago pelos locatários, perfaz o total de

R$ 30.891,54 (trinta mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo

R$2.450,30 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos) mensais, referentes à locação do

Imóvel, e pelo período de março a dezembro de 2020, o valor de R$ 148,79 (cento e quarenta e oito reais e

setenta e nove centavos) a serem pagos pelo período de lO (dez) meses, referente ao IPTU (imposto predial e

territorial urbano), que somados serão pagos pelos locatários da seguinte forma:

/ MUNICÍPIO DE MIRASSOL - 09 (nove) parcelas de R$ 649,78 (seiscentos e quarenta e nove

reais e setenta e oito centavos) e 01 (uma) parcela de R$649,77 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e sete

centavos).

#' MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA - 09 (nove) parcelas de R$ 649,78 (seiscentos e quarenta

e nove reais e setenta e oito centavos) e 01 (uma) parcela de R$649,77 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e

sete centavos).

.'' MUNICÍPIO DE BÁLSAMO - 09 (nove) parcelas de R$ 649,78 (seiscentos e quarenta e nove

reais e setenta e oito centavos) e 01 (uma) parcela de R$649,77 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e sete

centavos)

v'' MUNICÍPIO DE JACI - 09 (nove) parcelas de R$ 324.88 (trezentos e vinte e quatro reais e

oitenta e oito centavos), e 01 (uma) parcela de R$ 324.87 (trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)

/ MUNICÍPIO DE MIRASSOLÂNDIA - 09 (nove) parcelas de R$ 324,88 (trezentos e vinte e

quatro reais e oitenta e oito centavos), e 01 (uma) parcela de R$ 324,86 (trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e

seis centavos)

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Os meses de janeiro e fevereiro de 2021, o pagamento do aluguel

pelos locatários será da segulnEe forma:

." MUNICÍPIO DE MIRASSOL - R$ 612,58 (seiscentos e doze reais e cinquenta e oito

centavos)

/ MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA - R$ 612,58 (seiscentos e doze reais e cinquenta e Dita

centavos)

/ MUNICÍPIO DE BÁLSAMO - R$ 612.58 (seiscentos e doze reais e cinquenta e oito

centavos)

/

/

MUNICÍPIO DE JACI - R$ 306,28 (trezentos e seis reais e vinte e oito centavos).

MUNICÍPIO DE MIRASSOLÂNDIA - R$ 306.28 (trezentos e seis reais e vinte e oito

centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Os pagamentos serão efetuados mediante boleto bancária

emitido pelo locador.

CLÁUSULA QUARTA -- As despesas da CONTRATADA, decorrentes deste aditamento, serão

dotação orçamentária:
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CLÁUSULA QUINTA -- As alterações contratuais foram celebradas nos termos do artigo 65, da

Lei n' 8.666, de 21 dejunho de 1993.

CLÁUSULA SEXTA -- Todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, com suas

alterações posteriores, permanecem inalteradas.

Justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em (6) seis vias de igual teor e

mesmo fím, perante duas testemunhas instrumentárias.

Mirassol/SP, 03 de fevereiro de 2020.

Locatário:
Município de Mirassolândia
Jogo Cardos Fernandes

Matrícula 4047672
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