PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAO JOSÉ DA BELA VISTA
Administração 2021-2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0001/2021

Processo Licitatório n° 0001/2021

Objeto:

Dispensa de Licitação

Folha NQ
Enc
0001/2021

locação de um imóvel localizado a Rua Coronel Garcia Lopes, 7 9 - Vila Maria

Por este instrumento e contrato de locação, de um lado o Senhor CELSO
LUIS RACHID CURY, brasileiro, casado, portador do RG n° 7.546 .699, SSP/SP e
do CPF ° 876.823.548-87, residente e domiciliado à Rua Major odo Soares n°
1.666 na cidade de Sao José da Bela Vista, Estado de São Pa lo, de ora em
diante chamado simplesmente de LOCADOR, e, de outro lado o UNICÍPIO DE
SAO JOSÉ DA BELA VISTA, pessoa jurídica de direito público terno, CNPJ n°
59.851.600/0001-06, com sede á Rua Major Joao Soares, n° 12 6 em São José
da Bela Vista, deste Estado, representado pelo Prefeito Municip Sr. WALTER
CASSIO CARVALHO FACIROLLI, brasileiro, casado, porta or do RG n°
27.653.901-1 e inscrito no CPF sob o n° 255.846.398-50, residen e e domiciliado
à Rua São Sebastião n° 224, em São José da Bela Vista, de ora em diante
chamado simplesmente de LOCATÁRIO tem, entre si, como just e contratado o
que se segue.
CLAUSULA 10 - 0 LOCADOR 6, por todos os títulos, legitimo proprietário do
imóvel registrado no 1° Cartório Oficial de Registros de Imóveis de Franca/ SP,
localizado na Rua Coronel Garcia Lopes n° 749, na cidade de S o José da Bela
Vista/SP, e, neste ato, o dá em locação ao LOCATÁRIO, para u o público e de
funcionamento de Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social.
0 prazo de locação com inicio em 22 de j eiro de 2021 e
CLAUSULA 2° término em 22/01/2022, sendo que o LOCATÁRIO, indepe dentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, se obrig a devolver os
prédios ora locados ao LOCADOR no estado de conservação e que recebeu,
salvo deteriorações decorrentes do seu uso normal e as benfeit rias, reparos e
adaptações que poderão ser utilizadas nos imóveis para tendimento da
finalidade a qual se destina a presente locação, já com anuên ia expressa do
LOCADOR.
CLAUSULA 3° - 0 aluguel será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais , a ser pago em
12 parcelas mensais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que deverá ser
sob pena da
pago todo dia 10 (dez) de cada mês diretamente ao LOCADO
aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor do alugu 1, se pago com
atraso.
CLAUSULA 4° - 0 valor do aluguel não será reajustado, consid rando-se que é
qualquer fato
celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses, independentemente
econômico a nível nacional, estadual e mesmo com relaçã a.. pessoa do
LOCADOR, porém, em caso de renovação contratual poderá h ver reajuste de
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preços de acordo com a Legislação em vigor, tomando-se por base a variação de
IPCA/IBGE. Extinta ou modifica-da a Legislação, a frequência do reajuste será
aquela prevista na Lei, com periodicidade minima de 1 (um) an.). 0 presente
contrato onerará a seguinte dotação orçamentária: Unidade: 020403 Fundo
Municipal de Assistência, Elemento/Item despesa: 33903600 - Oiltros Serviços
de Terceiros - Pessoa Física, Ficha: 0056.
CLAUSULA 5 0 - A presente locação se destina para o uso público e de
funcionamento dos projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA 6° - O LOCATÁRIO se compromete, durante a locaçad, a cuidar dos
locais, conservando e vigiando os mesmos contra acesso de pes as estranhas
em face da segurança e proteção que a area requer.
CLAUSULA 7° - O LOCATÁRIO se compromete a conservar e fazer a manutenção
dos imóveis, mediante o pagamento da energia elétrica, água, sendo vedada
qualquer transferência, cessão e locação ainda que gratuitament , sob pena de
rescisão do contrato, respondendo por eventuais perdas e danos ilos moldes do
artigo 1.251 do Código Civil e demais legislação aplicável, com o que esta de
pleno acordo e os contratantes.
CLÁUSULA 8° - 0 LOCADOR deverá notificar o LOCATÁRIO para que este possa
exercer o seu direito de preferência na aquisição dos imóveis nas mesmas
condiOes que for oferecido a terceiros, respeitando, na forma da Lei, o
procedimento especifico destinado a desapropriação a qual Ise submete o
LOCATÁRIO.
CLAUSULA 9° - Para efetivação da preferência deverá o LOCATÁRIO responder a
notificação, de maneira inequívoca, no prazo de 30 dias, sendo qúe esta resposta
deverá ocorrer via Cartório de Títulos e Documentos.
CLÁUSULA 10° - Todo e qualquer ajuste entre as partes, para intgrar o presente
contrato, deverá ser por escrito, não gerando qualquer direito Ei.o LOCATARIO
quando eventual aquisição da propriedade, remuneração, slalário, vinculo
empregaticio e outros, afastando qualquer hipótese de extensão c1este contrato e
do direito aos demais limites estabelecidos em Lei.
CLAUSULA 11° - A pintura do prédio, bem como reformas necessárias, serão
executadas pelo LOCATÁRIO sem Onus nenhum para o LOCADOR. Nenhuma
obra ou modificação no prédio poderá fazer o LOCATÁRIO sem a iprévia anuência
do LOCADOR e, uma vez executado a obra, esta se incorporará ap prédio locado,
sem que assista o direito do LOCATÁRIO pleitear indenização, retenção ou
compensação.
CLAUSULA 12° - Ocorrendo a desapropriação do imóvel, objeto deste contrato,
ficará a presente locação rescindida automaticamente sem clireitc ao LOCATÁRIO
de exigir do LOCADOR ou da autoridade expropriante, em juizo ou
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administrativamente, qualquer indenização ou multa convencionacia na cláusula
seguinte.
CLAUSULA 13° - Fixa-se a multa equivalente a 2% (dois por cento sobre o valor
deste contrato, a ser paga pela parte que der causa a sua rescisão, pelo não
cumprimento de qualquer cláusula expressa neste instrumento.
CLÁUSULA 14° - 0 LOCADOR obriga-se, em caso de venda ou alienação do
imóvel locado, a denunciar ao comprador a existência deste instrumento,
obrigando o novo proprietário ao cumprimento deste contrato em todas as suas
condições e clausulas.
CLAUSULA 15° - Este contrato não sera rescindido no caso de oOrrer à venda
judicial do imóvel, objeto da presente locação, devendo o eventual arrematante
respeitá-lo até seu final.
CLÁUSULA 16° - O LOCATÁRIO, via sua representação na época, se interesse
público tiver, terá o direito de renovação automática da locação,
independentemente de notificação a esse respeito, e o LOCADOR não
pretendendo a continuidade deverá, no prazo de 3 (três) meses artes de findar o
contrato, notificar esse a respeito, o que não ocorrendo acarretará a renovação
automática.
CLAUSULA 17° - As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Franca/SP
para dirimir quaisquer controvérsias do presente instrumento, qxcluindo outro
qualquer, por mai )privilegiado que seja.
E, por estarem a partes justas e acordadas no qu to aq
se estabelece,
assinam o presente cont ato em 3 (três) vias, de igual or, para u só fim.
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Testemunhas:

Nome:
Ass.:

Nome:
Ass.:
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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista-SP
CONTRATADO: Celso Luis Rachid Cury
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 0001/2021
OBJETO: Locação de um imóvel A. Rua Coronel Garcia Lopes, 749 - Vila Maria
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito à análise e juigamento pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá
pelo sistema eletrônico;
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 Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução ni° 01/2011 do
TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido p;rocesso, serão
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade corn 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 eIetrônico - ou
telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no
processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) 0 acompanhamento dos atos 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.

São José da Bela Vista-SP, 22 de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
CNPJ: 59.851.600/0001-06 - Rua Major João Soares, n° 1.236 - Centro - CEP: 14.440-000
Telefone (16) 3142-8100 - E-mail: licitacaoasjbelavista.sp.gov.br - Site: www.sjelavista.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO

JOSÉ DA BELA VISTA-SP
Administração 2021-2024

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Walter Cássio Carvalho Facirolli

Folha N2
Eric

Cargo: Prefeitura Municipal de Sao José da Bela Vista-SP
CPF: 255.846.3q8-50 e RG: 27.653.901
Data de Nascimento: 12/12/1977
Endereço residencial completo: Rua São

tião, 224 - Centro dp São José da

Bela Vista-SP
E-mail institucional: gabineteAsib avista.sp.gov. ir
E-mail pessoal:
Telefone(s): (16) 3142-8100
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o a
CONTRATANTE:
Nome: Walter Cassio Carvalho Facirolli
Cargo: Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista-SP
CPF: 255.846.398-50 e RG: 27.653.901
Data de Nascimento: 12/12/1977
Endereço residencial completo: Rua Sã

tido, 224 - Centro de Sao José da

Bela Vista-SP
E-mail institucional: gabinete0,sibel
E-mail pessoal:
Telefone(s): (16) 3142-8100
Assinatura:
CONTRATADA:
Nome: Celso Luis Rachid Cury;
Cargo: Proprietário;
CPF: 876.823.548-87 e RG: 7.546.699-5
Data de Nascimento: 29/05/1955
Endereço residencial completo: Rua Major J>:,.
.,;7 Soares n° 1.666 - Centro em São
José da Bela Vista-SP;
E-mail institucional: celsorachid(&,gmail.co
E-mail pessoal: celsorachid@gmail.co
Telefone(s): (16) 99181-7795
Assinatura:
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