
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES 
MACHADO E  ORESTES EDERLI. 
  

CONTRATO Nº  214/2017 
 
  

1 – O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/n, representado por seu 
Prefeito JOSE CARLOS CABRERA PARRA,  brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta 
cidade de Alvares Machado, SP. portador do RG. 18.235.415-5, CPF 062.065.778/21, doravante 
denominada simplesmente LOCATARIO e, de outro lado  ORESTES EDERLI, brasileiro, maior,   
residente e domiciliado nesta cidade de  Álvares Machado, portador do CPF 117.197.718-20, 
RG. 15.566.431, doravante denominada simplesmente LOCADORA, com fundamento na 
Constituição da República do Brasil, Lei Orgânica Municipal, e na Lei Federal n.º 8.666, de 
21/06/93, alterada pela de n.º 8.883, de 08/06/94, têm entre si justo e contratado, o presente 
contrato,  conforme segue: 
 
2 – DO OBJETO 

O objeto do presente contrato compreende a LOCAÇÃO de um imóvel urbano 
localizado na rua Manoel Francisco de Oliveira nº 25, centro, o qual será ocupado pela Divisão 
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento, em vista da  reforma do Prédio da 
Casa da Agricultura.  
 
3 – DO VALOR, DO VENCIMENTO E DA DOTAÇÃO 

O valor mensal a ser pago a Locadora será de R$. 1.200,00 ( um mil e duzentos reais ), 
os quais serão pagos em até 10 dias do mês subseqüente ao do mês vencido,   totalizando, até 
o final do contrato, a importância de R$. 3.600,00 (tres mil e seiscentos reais).  

A vigência do contrato será de 03 ( três ) meses, iniciando em 26 de julho de 2017, com 
termino previsto para 26 de outubro de 2017. 

Poderá o referido imóvel ser desocupado antes do prazo como também poderá ser 
prorrogado, dependendo, nesse caso, o término das obras da reforma do prédio da Casa da 
Agricultura.   

As despesas  correrão por conta da seguinte dotação: 
DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO  
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica 
 
4 – DO REAJUSTE E DA EXECUÇÃO. 

O preço do presente aluguel é fixo, não sofrendo qualquer reajuste durante a sua 
vigência.   

 
5 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

São obrigações da LOCATÁRIA: 
- Providenciar o pagamento à LOCADORA, a vista do recibo  devidamente atestado pelo Setor 
competente; 
-  Zelar pela conservação do imóvel e das árvores existentes. 



- Não alterar em hipótese alguma, sem a devida autorização do LOCADOR, a estrutura original 
do prédio; 
-  Devolver o prédio, quando de seu vencimento ou rescisão contratual, nas mesmas condições 
em que o recebeu; 
 
6 – DAS RESPONSABILIDADES DA LOCADORA 
 

Correrão por conta da LOCADORA, exclusivamente todos os impostos e taxas que 
forem devidos sobre o referido imóvel;  

Consertos e reparos no imóvel em problemas surgidos, não ocasionados pela 
LOCATÁRIA. 
   
7 – DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela locadora, sem 
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas  sanções previstas na legislação pertinente. 
 
8 – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá rescindido de pleno acordo entre as partes envolvidas. 
       
9 – DAS ALTERAÇÕES: 

O instrumento contratual poderá ser alterado nos seguintes casos, estabelecidos pela 
Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.  

a- Unilateralmente pela Administração: 
b-    Por acordo entre as partes: 

 
10 - DO FORO 

Para dirimir controvérsias decorrentes do presente Edital será competente o Foro da 
Comarca de Presidente Prudente. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento juntamente com 
testemunhas. 
 
Álvares Machado – SP, 26 de julho de 2017.        
 
 
 
            Prefeitura Municipal                 Orestes Ederli 
      Jose Carlos Cabrera Parra                                                                         LOCADORA 
                   LOCATÁRIA 
 
  
  
 
TESTEMUNHAS: 
 

 
 
 
 
 



 
 


