Prefeitura da Estância de Atibaia
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

_________________________________________________________________________
PROCESSO N.º 17.840/06

PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 140/06

LOCADOR: MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA (PARÓQUIA CRISTO REI)

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 79 ALVINÓPOLIS, PARA INSTALAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE.

DATA INÍCIO: 01/08/2006

DATA TÉRMINO: 01/08/2008

VALOR MENSAL: R$ 1.930,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS).
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TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 140/06, firmado
entre a Prefeitura da Estância de Atibaia (SP) e Mitra
Diocesana de Bragança Paulista (Paróquia Cristo Rei), datado
de 31/08/06, conforme Processo Administrativo n.º 17.840/06.
De um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.279.635/0001-08, situada na Avenida da Saudade, n.º
252, Centro, na cidade de Atibaia, representada neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
José Roberto Tricoli, portador do RG n.º 11.221.017-x e CPF n.º 044.302.658-07,
doravante denominada simplesmente LOCATÁRIA; e, de outro lado, MITRA DIOCESANA
DE BRAGANÇA PAULISTA (PARÓQUIA CRISTO REI), representada neste ato pelo Padre
Jeremias Antonio de Jesus, portador do R.G. n.° 17.989.937 e CPF n.º 068.485.098-25, ,
doravante denominada LOCADORA, têm entre si como justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA 1ª - O presente contrato destina-se a locação
de imóvel situado na Praça Santo Antonio, n.º 79 - Bairro Alvinópolis - Atibaia/SP, para
instalação de Oficinas de Arte, de acordo com a Seção III, da Lei n.° 8.245 de 1.991.
CLÁUSULA 2ª - O prazo de locação terá duração de 24
(vinte e quatro) meses, com início em 01/08/2006 e término em 01/08/2008, prorrogáveis
até o limite legal.
CLÁUSULA 3º - O valor do aluguel deverá ocorrer, levandose em consideração as seguintes condições:
3.1 - Carência de 12 (doze) meses;
3.2 - O 1º aluguel a ser pago referente ao 13º mês, será no valor de R$ 1.548,49 (hum mil,
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quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
3.3 - A partir do 14º mês de aluguel o valor mensal será de R$ 1.930,00 (hum mil,
novecentos e trinta reais), corrigido em concordância com a cláusula 4ª.
Parágrafo 1.º - As condições de pagamento estabelecidas
acima, correspondem aos serviços de reforma, relação anexa, que serão executados no
imóvel.
Parágrafo 2.º - Os aluguéis serão pagos até o 5° (quinto)
dia útil subsequente ao mês vencido, na Tesouraria Municipal da Locatária.
Parágrafo 3.° - Caso haja mora no pagamento, a Locatária
pagará ao Locador “pro rata die juros” de mora no importe de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) ao mês.
CLÁUSULA 4ª - O valor mensal poderá ser corrigido
anualmente pelo IPC - FIPE.
CLÁUSULA 5ª - As despesas deste contrato correrão por
conta de dotação orçamentária do próximo exercício financeiro, tendo em vista o período de
carência, correspondente a reforma do imóvel.
CLÁUSULA 6ª - Vencido o prazo contratual a Locatária
obriga-se a desocupar a área em bom estado de conservação.
CLÁUSULA 7ª - O que for devido em razão deste contrato
poderá ser cobrado em processo de execução ou ação de cobrança, no foro da situação do
imóvel.
CLÁUSULA 8ª - Além do aluguel mensal, também são de
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responsabilidade da Locatária: IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), taxas e/ou
tarifas de água e energia elétrica, arcando com todos os acréscimos legais decorrentes da
mora ou inadimplemento das obrigações, independentemente de qualquer interpelação ou
notificação judicial.
CLÁUSULA 9ª - As benfeitorias que forem feitas na área,
pela Locatária, ficarão nele incorporados sem qualquer direito de indenização ou retenção,
dando neste instrumento a expressa autorização para a feitura daqueles que a Locatária
entender necessárias, para o seu perfeito uso e gozo da área, não sendo porém,
consideradas quando do cálculo do valor locatício nas eventuais renovações.
Parágrafo único - Quaisquer reparos necessários quanto
às instalações hidráulicas, elétricas e/ou do telhado, poderão ser descontados dos valores
dos aluguéis, mediante prévio acordo entre as partes.
CLÁUSULA 10ª - À Locatária e ao Locador fica assegurado
o direito de, subsistindo razões plausíveis, rescindir o contrato, em qualquer circunstância e
época, sem ônus e/ou responsabilidades decorrentes para o Poder Público, com aviso
prévio de 30 (trinta) dias ao Locador e de 60 (sessenta) dias à Locatária.
CLÁUSULA 11ª - Na hipótese de venda do imóvel, a
Locatária terá prioridade sobre a compra.
Assim, estando as partes justas e contratadas, firmam o
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, digitadas somente no
anverso, com as testemunhas instrumentárias abaixo indicadas. Nada mais.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO
JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 31 dias do mês de julho de 2.006.
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REF. AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 140/06

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Locatária

MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA (PARÓQUIA CRISTO REI)
Locadora

Testemunhas:

Daniela Marques Vieira
RG.: 25.939.337 - x

Adriana Menino
RG. 30.600.106-8
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