PRIFE111lRA MUN1C1PAl DI AVANHANDAVA
Estado de São Paulo

2017 a

Avanhandava

Construindo uma nova histórial

CONTRATO N° 052/2019

......-<-:~õZDJimo Ailtunes

PROCESSO N° 040/2019

,r
297 577
Proce.acor Geral do MlJlllcpio

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2019
Pelo presente

instrumento,

Avanhandava,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n?

45.665.890/0001-99,
Avanhandava/SP,
Augusto

com

as partes, de um lado a Prefeitura
sede

à

Praça

neste ato representada

Moura Veneroni,

Santa

Luzia,

61,

brasileiro, empresário,

Oliveira,

cidade

de
de

Senhor Ciro

portador do RG. 15.579.782-7
residente e domiciliado

Santos Dumont, 313, Centro, na cidade de Avanhandava/SP,
LOCATÁRIA,

na

pelo Prefeito Municipal,

SSP/SP, inscrito no CPF/MF n? 078.580.328-95,
denominada

Municipal

na Rua

de ora em diante

e a pessoa física do senhor Douglas

Alexandre

de

brasileiro, portador do RG. 30.743.150-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nO

276.217.448-12,

residente a Praça da Bandeira nO 13, centro, Avanhandava-SP

ora em diante denominada

LOCADORA

,de

, por força da Dispensa de Licitação n°

018/2019, com fulcro no inciso X, do Art. 24, da Lei Federal n? 8666/93, e ratificação
pelo Prefeito Municipal, têm entre si como justos e acordados

a celebração do

presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:
1- DO OBJETO DA LOCAÇÃO
1.1- A LOCADORA, por este instrumento,

dá em locação a LOCATÁRIA, o imóvel

localizado a Praça da Bandeira, 13, centro, na cidade de Avanhandava-SP.

1.2- A LOCATÁRIA recebe as chaves do imóvel localizado a Praça da Bandeira, 13,
centro, na cidade de Avanhandava,

que o utilizará com a finalidade exclusiva de

geração de emprego e renda, nos termos da Lei Municipal nO 2.431/2019,

lhe

sendo vedado alterar a destinação no todo ou em parte.
2 - DO PRAZO
2.1 - O presente contrato de locação tem vigência até 12 meses, a contar de
08.07.2019, podendo ser prorrogado em conformidade com o artigo Art. 57, da Lei
Federal nO8666/93.
2.2 - Caso não haja interesse de renovação a manifestação deverá ocorrer por
escrito, por qualquer das partes, até trinta dias antes de seu vencimento ou, se
ambas as partes concordarem.
2.3 - Caso não haja interesse de ambas as partes a renovação do contrato, no final
do prazo da locação, ou da sua prorrogação, a LOCATÁRIA se obriga a restituir o
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imóvel a LOCADORA livre e desocupada, pintada de novo com as cores originais,
instalações elétricas e hidráulicas funcionando, e ainda, substituindo tudo que estiver
danificado, devolvendo o imóvel exatamente como o recebeu, em perfeito estado de
conservação, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.
2.4 - Antes do vencimento do contrato não poderá a LOCADORA reaver o imóvel
alugado, senão ressarcindo a LOCATÁRIA as perdas e danos resultantes, nem a
LOCATÁRIA devolve-Io a LOCADORA, senão pagando a Multa Contratual.

3 - DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1 - O valor da locação ajustado entre as partes é de R$ 2.300,00 (dois mil e
trezentos reais) mensais, perfazendo o total de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e
seiscentos reais) anualmente.
3.2 - O valor da locação sofrerá ajuste anual pelo índice IGPM, ou de acordo com as
normas legais que vigorarem na época do reajuste.
3.3 - O valor da locação será quitado até o décimo dia útil do mês seguinte.
3.4 - O pagamento da locação passará a vigorar com primeiro vencimento trinta dias
após o início da utilização do imóvel pela empresa escolhida através de
concorrência pública nos termos da Lei Municipal nO2.431/2019,
3.4 - As despesas resultantes do presente contrato, no valor previsto em 4.1,
correrão por conta das seguintes dotações do orçamento fiscal de 2019:
02.03.02 - Setor de Adm. Geral; 33903600; 04.122.0004.2.004.01.11.000;
Prest.
Servo Diversos; Ficha n? 31;
02.03.02 - Setor de Adm. Geral; 33903900; 04.122.0004.2.004.01.11.000;

Prest.

Servo Diversos; Ficha nO32;
3.5 - Ficará a cargo e de responsabilidade da LOCADORA, durante o período
locado, todas as despesas relativas à Impostos e Taxas, IPTU, enquanto que à
LOCATÁRIA caberá o ônus do pagamento de Energia Elétrica, Água e Esgoto e,
caso haja, despesas com Manutenção, Segurança, Seguro Predial, Multas por
atraso de pagamento e outras que incidirem sobre o imóvel.

4 - SUBLOCAÇÃO
4.1 - Fica a LOCATÁRIA autorizada a realizar a cessão do imóvel, total ou parcial,
visando a instalação de empresas para geração de emprego e renda.
5-VISTORIA
5.1 - A LOCATÁRIA declara conforme Laudo de Vistoria (Anexo I), ter encontrado o
imóvel em perfeito estado e em condições de uso. A LOCATÁRIA responderá pela
ocorrência de qualquer sinistro ou danos ao imóvel. A devolução da coisa locada e
seus pertences será precedida de vistoria por parte da LOCADORA e só se
completará com a entrega das chaves, mediante recibo com prova competente de
devolução do imóvel, bem como da extinção do vínculo locatício.

6 - MULTA
6.1 - LOCADORA e LOCATÁRIA se obrigam a respeitar e cumprir o presente
contrato como se acha redigido, incorrendo o contratante, que infringir a qualquer
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das cláusulas, em multa equivalente ao valor do aluguel multiplicado pelo número de
meses que faltar ao término do contrato, salvo quando a rescisão do contrato se der
por não haver empresas habilitadas na concorrência pública para concessão do
imóvel.
7 -DISPOSiÇÕES GERAIS
7.1 - Aplicam-se a este contrato as disposições da Lei Federal n? 8666/93 e suas
alterações, que regulamenta as licitações e contratações
promovidas pela
administração pública.
8-00
FORO
8.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Penápolis/SP para
dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Avanhandava/SP,

03 de Julho de 2019 .

•..• """'-IVEIRA

LOC
ORA
Douglas Alexandre de Oliveira
proprietário

Testemunhas:

1a:

2a:

------------------------------

RG:

--------------------------

RG:

------------------------

------------------------------
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ANEXO IV
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Locatária

Prefeitura Municipal de Avanhandava

LOCADORA
Contrato

Douglas Alexandre de Oliveira

n°

052/2019
Locação

Objeto

de imóvel

Avanhandava/SP,

urbano,

com no mínimo

com a finalidade

450 m2, localizado

de instalação

de empresa

na região central

do município

para geração de empregos

de

e renda, nos

termos da Lei Municipal nO000/2019, conforme descrito no Anexo I.
Advogado

Rodrigo Primo Antunes

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos

a.

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento

CIENTES de que:
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
mediante regular cadastramento
com o estabelecido

c.

além de disponíveis

no Sistema de Processo Eletrônico,

no processo eletrônico,

Qualquer

com o artigo 90 da Lei Complementar

a partir de então, a contagem dos prazos processuais,

alteração

interessado,

todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,

no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,

do Estado de São Paulo, em conformidade

d.

de interesse, Despachos e Decisões,

dados abaixo indicados,

em consonância

na Resolução n° 01/2011 do TCESP;

aludido processo, serão publicados

iniciando-se,

conforme

de endereço

peticionando

-

residencial

ou eletrônico

-

relativamente

ao

parte do Tribunal de Contas

nO 709, de 14 de janeiro de 1993,

conforme regras do Código de Processo Civil;
ou telefones

de contato

deverá

ser comunicada

pelo

no processo.

2.

Damo-nos

a.

O acompanhamento

por NOTIFICADOS

para:

b.

Se for o caso e de nosso interesse,

dos atos do processo até seu julgamento

final e consequente

publicação;

nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor

recursos e o que mais couber.

Avanhandava/SP,

Gestor do Orgão/Entidades:

03 de julho de 2019.

Prefeitura Municipal de Avanhandava
Nome

Giro Augusto Moura Veneroni

Cargo

Prefeito Municipal

CPF
Data de Nascimento
Endereço Residencial Completo
e-maillnstitucional

078.580.328-95

RG

15.579.782-7

18/01/1969
Rua Santos Dumont, 313, centro, Avanhandava-SP
prefeito@avanhandava.sp.gov.br

e-mail Pessoal
Telefone
Assinatura
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Responsáveis

que assinaram

o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome

Ciro Augusto Moura Veneroni

Cargo

Prefeito Municipal

CPF
Data de Nascimento
Endereço

Residencial

078.580.328-95

RG

18/01/1969

Completo

Rua Santos Dumont, 313, centro, Avanhandava-SP

e-maillnstitucional

prefeito@avanhandava.sp.gov.br

e-mail Pessoal
Telefone
Assinatura

Pela CONTRATADA

Endereço

Residencial

15.579.782-7

Completo

Praça da Bandeira, 13, Avanhandava-SP

e-maillnstitucional

baruch_oliveira@hotmail.com

e-mail Pessoal
Telefone

18 - 98804 3070

Assinatura
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Anexo I - Informações Técnicas
OBJETO
Prospecção de mercado imobiliário em Avanhandava/SP, visando a futura locação de imóvel urbano,
com no mínimo 450 m2, localizado na região central do município de Avanhandava/SP, com a
finalidade de instalação de empresa para geração de empregos e renda, nos termos da lei Municipal
n° 2.431/2019, conforme descrito neste Anexo.
JUSTIFICATIVA
a. A locação pretendida justifica-se pela necessidade de geração de emprego e renda no município,
com a concessão de uso do imóvel a empresas interessadas, as quais serão selecionadas através
de concorrência pública, nos termos da lei Municipal n° 2.431/2019.
b. A localização do imóvel em área central do município se deve ao fato de que reduzir o tempo e
custo do deslocamento das pessoas que forem contratadas pela empresa.
c. O tamanho do imóvel foi definido pela lei Municipal n° 2.431/2019, após levantamento de espaço
necessário para o emprego de, no mínimo, vinte pessoas.
REQUISITOS DO IMÓVEL
a. O imóvel estar concluído, em condições de ocupação e devidamente documentado.
b. O imóvel deverá ter, no mínimo, 450 m2.
c. Possuir todas as instalações elétrica e hidráulicas em perfeitas condições de utilização.
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