
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 2/2017

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A SAE
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS E O SR. SILVIO VICIOLI GOMES.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, n° 369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente Sr. Luís Augusto Nogueira Perino, portador da Carteira de Identidade RG sob n°
17.381.523-6 e inscrito no CPF sob n° 578.981.469-72, doravante denominada LOCATÁRIA, e de
outro lado o Sr. SILVIO VICIOLI GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de identidade RG
sob n° 12.387.247 e inscrito no CPF sob n° 021.672.178-46, residente e domiciliado à Avenida
Jacinto Ferreira de Sá, n° 1.475 Vila Sândano, nesta cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
doravante denominado LOCADOR, tendo em vista o que consta no Processo n° 100/2017 - Termo
de Dispensa de Licitação n° 1/2017, de acordo com o que faculta a Lei Federal n° 8.666/93, no artigo
24, inciso X, combinado com o artigo 26 e seu parágrafo único, que é parte integrante do presente
instrumento e no qual ficam vinculadas as partes, mediante cláusulas e condições que mutuamente
aceitam e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 - O contrato tem por objeto a locação de imóvel situado à Avenida Jacinto Ferreira de Sá, n°
1.488, nesta cidade de Ourinhos, para moradia da família do Sr. Sidnei Luiz Ferreira e Sra. Valquiria
Lopes, em conformidade com o Processo Digital n° 1006448-87.2015.8.26-0408 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.

1.2 - Integra o presente contrato, independente de transcrição, o Termo de Dispensa de Licitação n°
1/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

2.1 - O valor total da locação é de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), onde o LOCADOR
fará jus a uma remuneração mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

2.2 - O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente
ao vencido, nos termos do art. 5°, § 3° da Lei n° 8.666, de 1.993, desde que o recibo locatício, ou
documento de cobrança correspondente, tenha sido apresentado pelo LOCADOR, no primeiro dia útil
do referido mês.

2.2.1 - Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no prazo de até
5 (cinco) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou documento de cobrança
correspondente pelo LOCADOR.

2.3 - O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, do documento
de cobrança apresentado pelo LOCADOR.

2.4 - O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade do documento de cobrança
apresentado pelo LOCADOR e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

2.5 - Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos pertinentes à
locação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente v j
até que o LOCADOR providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento \S
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a \. Â,
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2.6 - Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

2.7 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo LOCADOR, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.

2.8 - Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

2.9 - A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada peio
LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

3.1 - Este contrato terá vigência pelo prazo de 11 (onze) meses, iniciando-se em 1° de fevereiro de
2017 e terminando em 31 de dezembro de 2017, podendo ser renovado a critério da Administração,
de acordo com a legislação vigente.

3.2 -A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.3 - Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar comunicação escrita à
LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data do término da vigência do
contrato.

3.4 - Toda prorrogação de contrato será precedida da comprovação da vantajosidade da medida
para a Administração.

3.5 - Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel locado, na
forma do artigo 8° da Lei n° 8.245, de 1991, ficando desde já autorizada a LOCATÁRIA a proceder à
averbação deste instrumento na matrícula do imóvel junto ao Oficial de Registro de Imóveis
competente, correndo as despesas decorrentes por conta do LOCADOR.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento da LOCATÁRIA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

03.02.00 - Departamento de Administração
03.02.01 - Diretoria Administrativa
28.846.0000.0.905 - Indenizações e Restituições
3.3.90.93.00 - Indenizações

4.2 - Nos exercícios financeiros futuros as despesas correrão à conta das dotações orçamentarias
próprias que forem aprovadas para os mesmos, no orçamento da LOCATÁRIA.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1 - Será admitido o reajuste do preço do aluguel da locação com prazo de vigência igual ou
superior a doze meses, mediante a aplicação do (índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M), ou
outro que venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, desde que seja
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da assinatura do contrato, para o
primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subsequentes.

5.2 - Caso o LOCADOR não solicite o reajuste até a data da prorrogação contratual, ocorrerá a
preclusão do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno
mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste contrato.
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5.3 - O reajuste poderá ser formalizado no mesmo instrumento de prorrogação da vigência do
contrato.

CLÁUSULA SEXTA- DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCADOR

6.1 - Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina;

6.2 - Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;

6.3 - Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

6.4 - Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

6.5 - Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas
compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador;

6.6 - Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU), taxas e demais
tributos municipais;

6.7 - As despesas relativas ao consumo de energia elétrica e água e esgoto serão de
responsabilidade do beneficiário dos serviços, devendo a atualização do cadastro de usuário ser
providenciado junto à CPFL e à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, o que ficará a cargo do
LOCADOR, sob pena de se responsabilizar pelo adimplemento de débitos que venham a ser
deixados pelo usuário dos serviços públicos.

6.8 - Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com a
apresentação da documentação correspondente;

6.9 - Permitir a realização de nova vistoria no imóvel pela LOCATÁRIA, com o fim de que se
conheça o estado de conservação em que o imóvel se encontra, tendo em vista que a celebração do
contrato de locação se deu com o imóvel já ocupado.

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA LOCATÁRIA

7.1 - Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste contrato;

7.2 - Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste
e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;

7.3 - Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, salvo os desgastes e
deteriorações decorrentes do uso normal;

7.4 - Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como
as eventuais turbações de terceiros;

7.5 - Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, assegurando-se o
direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de dez dias, nos termos
do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;

7.6 - Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;

7.7 - Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por escrit
do LOCADOR;

7_g _ permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, mediante prévia
combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros, na hipótese
prevista no artigo 27 da Lei n° 8.245, de 1991. Â ,
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7.9 - Não poderá transferir este contrato, nem sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou parte, sem
expresso consentimento do LOCADOR.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A fiscalização do presente contrato será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará
ciência à Administração.

8.2 - 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, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da LOCATÁRIA ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

8.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

8.5 - O LOCADOR poderá indicar um representante para representá-lo na execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 -A LOCATÁRIA, 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 prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

9.2 - Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência de qualquer das hipóteses
enumeradas no artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.

9.3 - Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de
1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA o ressarcirá dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.

9.4 - Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do inciso XII do
artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o imóvel e rescindir o contrato,
antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada do pagamento de qualquer multa,
desde que notifique o LOCADOR, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.5 - Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio,
desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a LOCATÁRIA poderá
considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer prévia notificação,
ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a situação.

9.6 - O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue
diretamente ao LOCADOR ou por via postal, com aviso de recebimento.

9.7 - Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente. / \

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS
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10.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos
pela LOCATÁRIA, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.245, de 1991, e na Lei n° 8.666, de
1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que
fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA ONZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

11.2 - As questões surgidas entre o LOCADOR e a LOCATÁRIA na execução deste contrato e que
não forem dirimidas por via administrativa, serão ajuizadas no Foro da Comarca de Ourinhos,
renunciando, expressamente, as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.3 - E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito,
na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Ourinhos, 01 de fevereiro de 2017.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Luís Augusto Nogueira Ferino

Superintendente
LOCATÁRIA

SILVI MÊS
.

LOCADOR

TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Vita
RGn° 23.349.103-X

Mara Lúcia Maranho Torres
RG n° 3.043.135-9
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