
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PÇA DA BANDEIRA S/N – TEL 18 – 3273-9300 -  CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 

 
CONTRATO   DE   LOCAÇÃO 

 
CONTRATO Nº  023/2017 

 
Pelo presente instrumento particular de locação que fazem entre sí, o MUNICIPIO DE 
ALVARES MACHADO,  pessoa jurídica de direito público,  com sede a Praça da Bandeira  
S/Nº, inscrita no CNPJ sob nº 43.206.424/0001-10, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, sr. JOSE CARLOS CABRERA  PARRA, brasileiro, maior, portador do RG. 
18.235.415-5, CPF 062.065.778-21 e de outro lado os senhor  Sr.º DIRCEU MORAIS,  
brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n.º 8.168.593 SSP/SP e CPF 316.594.388-
53, residente e domiciliado  na Rua Vicente Dias Garcia, n.º 464, centro, Cidade de Álvares 
Machado – SP, e JORGE TEIXEIRA DIAS, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n.º 
9.380.031 e CPF 005.040.958-11,  residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco, 
n.º 147, Jd. São José, doravante denominado simplesmente LOCADOR, fica justo e 
contratado o quanto segue: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA 
O objeto do presente contrato é a locação de um imóvel urbano localizado a  Rua 
Presidente Roosevelt – n.º 19 – 3, centro, nesta cidade de Alvares Machado, SP, sendo um   
salão comercial  - pintura interna e externa nova, piso em cerâmica e forro em PVC, o qual 
se destinará à Diretoria Municipal de Saude para instalação de Farmácia Pública Municipal. 
 
CLAUSULA SEGUNDA 
O valor mensal do aluguel será de R$. 1.600,00 ( um mil e seiscentos reais ), até o dia de seu 
vencimento, totalizando, no período de 12 meses, o valor de R$. 19.200,00 
Ocorrendo atraso  no pagamento, haverá um acréscimo de R$. 160,00 ( cento e sessenta 
reais ) 
 
CLAUSULA TERCEIRA 
O prazo de locação é  de 48 (quarenta e oito) meses, a começar  em 01 de Abril de 2.017, e a 
terminar em 01 de Abril  de 2.021, data na  qual se obriga(m) a restituir o imóvel  locado, 
desocupado, livre e desembaraçado, nas mesmas condições que recebeu, podendo ser 
prorrogado por convenção entre as partes por igual período exclusivamente por escrito. 

 
 CLAUSULA QUARTA 
 O locatário destina o imóvel locado para  fins atendimento da população da cidade de 
Álvares Machado, na área da saúde, e para esse fim exclusivamente deverá utilizá-lo,  o que 
fará para não prejudicar o prédio, sossego  e tranquilidade dos vizinhos, respeitando-se o 
horário comercial. 
 
CLAUSULA QUINTA  

 



O aluguel  serA reajustado anualmente pelos índices oficiais (IGP-DI / IGP-M ), ou  por 
convenção entre as partes, após o vencimento deste contrato. 
 
 Parágrafo ùnico: Sempre que o locatício for pago até a data convencionada no 
parágrafo 07 .ª, dentro do horário comercial bancário, o (a) LOCATÁRIO (A), será (ao) 
premiados com o desconto constante no item 03. O desconto sofrerá idêntica correção 
daquela praticada em relação ao aluguel. No caso de o dia convencionado para pagamento 
cair em domingos e feriados o prazo será prorrogado automaticamente para o primeiro dia 
útil seguinte. 
           
 CLAUSULA SEXTA 
Além do aluguel, correrão por conta  exclusiva do locatário todos os valores referentes às 
taxas de água e esgoto, luz, gás e   telefone se houver.  
 
CLAUSULA SÉTIMA 
O disposto nas cláusulas deste contrato, poderá ser cobrado diretamente dos fiadores, a 
critério do locador. 
 
CLAUSULA OITAVA 
O  imposto predial urbano e  eventuais  taxas municipais, serão pagos pelo LOCATÁRIO, nos 
seus respectivos vencimentos, nas épocas em que forem fixados pela Prefeitura Municipal 
de Álvares Machado, sendo que os carnês, deverão serem entregues ao administrador. 
 
CLAUSULA NONA 
O locatário declara que recebe neste ato,  as dependências do imóvel em boas condições 
moradia, com suas  instalações básicas como aparelhos sanitários, instalações elétricas  e 
hidráulicas em  boas condições de funcionamento, e assim como recebe deverá restitui-los, 
quando finda  ou rescindida  a locação. Ao locador ficará reservado o  direito  de 
inspecionar  o imóvel para verificar seu estado  de  conservação quando  lhe convier, 
mediante prévio aviso na hora designada à visita. 
 
Parágrafo Único: É expressamente proibido a fixação de pregos ou outros objetos que 
possam danificar as pinturas, paredes, portas, janelas e batentes. (salvo os já existentes) 
 
CLAUSULA DÉCIMA 
O locatário fica obrigado a comunicar o locador no prazo de 30 ( trinta dias) antes do 
vencimento do contrato ou antes de desocupar o imóvel e solicitar que seja feita a  vistoria 
geral do mesmo, que será procedida por ambos, constatados e avaliados danos ou avarias 
no imóvel, autoriza desde já o locador a contratar pessoal e mão de obra especializada para 
executar  os reparos julgados necessários, pagando-os juntamente com o aluguel do mês 
vencido, correndo o aluguel sob sua responsabilidade,  até o término dos serviços ou 
solução da pendência, e mais por  todas as despesas com vistoria judicial, se necessária a 
prova do inadimplemento da obrigação, inclusive custas e honorários de  advogados. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Se o locador  tolerar qualquer atraso ou demora no pagamento de aluguéis, impostos, taxas 
ou outros encargos de responsabilidade do Locatário (a) (s), em hipótese alguma essa 



tolerância, poderá ser considerada modificações do contrato, o qual permanecerá em vigor 
para todos os efeitos jurídicos. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
O locatário se obriga a: 

a) Manter o imóvel locado, em todas as suas dependências, em perfeito estado de 
conservação, higiene e limpeza,  manutenção do quintal, jardim e limpeza de calhas. 
Em caso de descuido deste detalhe, o  LOCADOR poderá tomar a si a incumbência de 
proceder aos serviços necessários cobrando-os do  LOCATÁRIO.  

 
b) Caso o(a) LOCATÁRIO(A) mantenha animais no recinto do imóvel ou nas área 

externas, fica obrigado a efetuar a troca do carpete, mantendo a mesma qualidade e 
cor, ou lixar os tacos ou assoalho caso apresentem ranhuras ou manchas, reparar a 
pintura dos muros, paredes externas, portões, grades, repor a vegetação, em caso de 
danificação por esses. 

 
c) Não  ceder ou transferir o presente contrato  ainda  que gratuitamente, sem o 

consentimento expresso e por escrito do  locador, assim como sublocar ou 
emprestar, no todo ou em parte, dar em comodato o imóvel objeto da presente 
locação. 

 
d) Reparar, as suas expensas, qualquer estrago  causado  na dependência do imóvel 

locado, ou partes comuns, se for  o  caso, por qualquer de seus familiares, 
hóspedes, empregados ou visitantes. 

 
e) Não modificar a estrutura e divisões do imóvel, bem  como fazer quaisquer 

reformas, acessórios, melhorias  ou modificações, sem prévio consentimento por 
escrito do locador, sob pena de  poder  este ser rescindido o contrato e exigir a 
reposição de  tudo em  seu estado anterior, além de cobrar multa 
contratual.  Quaisquer  benfeitorias realizadas mesmo com autorização  do  locador, 
ficarão desde logo, incorporados ao imóvel, sem qualquer  direito a retenção ou 
indenização ao locatário. 

 
f)  O(A) LOCATÁRIO(A) se responsabiliza na assinatura deste contrato, em tomar todas 

as medidas que forem necessárias para transferir a titularidade da conta de energia 
junto ao órgão competente “CAIUA” e “SABESP”, correndo sob sua exclusiva 
responsabilidade por eventuais prejuízos que possa vir a causar ao(a) LOCADOR(A), 
devendo apresentar junto com o contrato de locação, o comprovante de 
transferência.  
 

g) Na rescisão de contrato o(a) LOCATÁRIO(A) deverá apresentar as contas quitadas, 
para viabilizar que o(a) LOCADOR(A) possa transferir a titularidade da referida 
conta. O não cumprimento pelo(a) LOCATARIO(A), desta cláusula ensejará o 
rompimento do contrato por infração contratual, nos termos da clausula 17ª 
(décima sétima) . 
 



h) Contratar Seguro de incêndio para o imóvel locado em seguradora idônea indicando 
como beneficiário o nome do LOCADOR, ficando a critério dos locatários a 
contratação de seguro dos bens móveis que guarnecem sua residência, sendo que no 
caso de ocorrência de algum sinistro onde possíveis danos e reparos sejam 
necessários, correrá por sua conta exclusiva, assumindo total responsabilidade caso 
optem por não fazê-lo, sendo que Qualquer acidente que porventura venha a ocorrer 
no imóvel por culpa ou dolo do LOCATÁRIO, o mesmo ficará obrigado a pagar, além 
da multa prevista no na cláusula 17.ª, todas as despesas por danos causados ao 
imóvel, devendo restituí-lo no estado cujo encontrou e que, sobretudo, teve 
conhecimento no auto de vistoria. 
 
i ) Seja através de seguradora indicada pelo(a) LOCADOR(A), ou sendo de escolha 
particular do(a) LOCATÁRIO(A), a apólice terá como beneficiário o PROPRIETÁRIO do 
imóvel locado.  

 
j) O seguro abrangerá até o final do prazo contratual. O prêmio do seguro faz parte 
dos encargos e despesas da locação e poderão ser cobrados juntamente com o 
aluguel mensal. 

 
k) O seguro deverá ser renovado anualmente, até 5 (cinco) dias antes do vencimento 
de cada período, incumbindo-se o(a) LOCATÁRIO(A), nos dias seguintes à efetivação 
do seguro, a entregar o comprovante de quitação da ultima parcela ao(a) 
LOCADOR(A). 

 
l) Se o(a) LOCATÁRIO(A) vier a contratar junto à companhia seguradora o pagamento 
parcelado do seguro, obrigar-se-á a apresentar ao(a) LOCADOR(A), no ato do 
pagamento dos aluguéis os comprovantes de quitação das respectivas parcelas. 

 
m) Constará sempre na apólice de seguro disposição segundo a qual em caso de 
sinistro a indenização será paga pela seguradora diretamente ao PROPRIETÁRIO do 
imóvel. 

 
 CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
  Considerar-se-á rescindido o presente contrato, de pleno direito, por força do disposto 
nesta cláusula,  nos seguintes casos: 
a)     Transgressão de disposições legais ou infração de  qualquer das cláusulas estipuladas 
no presente contrato. 
b)     Desapropriação  do imóvel por necessidade  ou  utilidade pública. 
c) Ocorrência de sinistro, inclusive incêndio, se  torne  o imóvel inabitável no todo ou em 

parte. 
d) No caso de falência, morte, ausência ou  concordata  dos fiadores ou obrigados 

solidários, não sendo eles substituídos  em 15 ( quinze) dias por outro idôneo, a 
critério do locador, ficando  o locatário em mora e sujeito a multa 
contratual  e  despejo, após decorrido aquele prazo de tolerância.  

 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA  



 Sem prejuízo da rescisão de contrato, a parte que infringir qualquer de suas cláusulas, 
incidirá na multa penal monetária correspondente a 03 ( três) vezes o valor  do aluguel 
vigente  à época da infração cobrável, amigável ou  judicialmente, mediante ação de 
execução. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA   
Caso o locatário, antes de expirado o  prazo estabelecido  na  cláusula 1ª, face às adaptações 
necessárias no imóvel que o LOCADOR fará por sua própria responsabilidade, conforme 
exigência da LOCATÁRIA, devolva sem anuência  expressa e escrita do locador, o prédio, fica 
desde já, fixada a multa correspondente a 20% do valor contratual, ou sea R$ 16.896,00 ( 
dezesseis mil e oitocentos e noventa e seis reais), cobrável se necessário, em ação de 
execução, sendo calculada proporcionalmente ao período que faltar para o vencimento do 
contrato.  
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA  
O presente contrato só será considerado  rescindido após  o locador vistoriar o imóvel e 
verificar  o exato cumprimento das obrigações do locatário quanto a sua  conservação 
da  coisa  locada.   Se  houver necessidade de reparos, o locatário os fará as suas 
custas,  permanecendo sua responsabilidade quanto ao pagamento dos aluguéis, até a 
efetiva entrega das chaves ao locador ou a seu representante legal. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA  
Não poderá o locatário reter a coisa  locada na hipótese de ter realizado benfeitorias úteis, 
salvo, se o  locador concordar em ressarcir o locatário às despesas verificadas. 

 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA 
Obriga-se o(a) LOCATÁRIO(A), no término da locação ou na entrega efetiva das chaves, a 
exibir ao(a) LOCADOR(A) os comprovantes de quitação das 3 (três) últimas despesas de 
energia elétrica e de consumo de água, fornecidos pelas concessionárias competentes e 
entregar o imóvel objeto do presente contrato nas mesmas condições estipuladas no termo 
de vistoria anexo a este contrato. Caso assim não proceda, e desocupe o imóvel locado sem 
quitar os débitos junto àquelas entidades fica o(a) LOCADOR(A)  desobrigado(a) a receber as 
chaves do imóvel continuando o aluguel por conta do LOCATÁRIO(A). 
 
CLAUSULA DÉCIMA NONA 
O(A) LOCATÁRIO(A), desde já, autoriza a doação às entidades filantrópicas, instituições de 
caridade ou beneficentes ou similar de seus bens deixados no imóvel locado que não forem 
resgatados no período de 30 (trinta) dias após o término da locação nos casos de 
desocupação ou abandono.  

 
CLAUSULA VIGÉSIMA 
O(A) LOCADOR(A) não responderá, em nenhum caso, por quaisquer danos que venha a 
sofrer o(a) LOCATÁRIO(A) em razão de derramamento de líquido, de águas de rompimento 
de canos, de chuvas, de abertura de torneiras, defeitos de esgoto ou fossas, incêndios, 
arrombamentos, roubos, furtos, de casos fortuitos ou de força maior. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 



No caso do imóvel objeto deste contrato,  ser colocado à venda, o locatário deverá ser 
notificado informando sobre sua preferência, e em caso negativo devidamente assinado,  
permitirá o mesmo que os interessados na compra o visitem, durante período  diurno, 
mediante comunicação escrita do  locador  ao locatário, respeitando-se o presente 
contrato no caso de venda à terceiros. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA    
Na hipótese do(a) LOCATÁRIO(A) abandonar o imóvel fica o(a) 
LOCADOR(A)/ADMINISTRADORA autorizado(a) a emitir-se na sua posse para a fim de evitar a 
depressão ou invasão do mesmo. O termo de entrega de chaves será substituído por uma 
DECLARAÇÃO DE EMISSÃO DE POSSE, firmado pelo(a) LOCADOR(A)/ADMINITRADORA e duas 
02 (duas) testemunhas. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA   
O(A) LOCATÁRIO(A) autoriza a ADMINISTRADORA a creditar aos débitos de aluguéis as 
despesas oriundas das notificações a que der causa. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA   
O(a) LOCATÁRIO(A) se compromete a verificar a voltagem de todas as tomadas, bem como 
de toda a rede hidráulica e ligações de televisão e rede de computadores, caso(o) mesmo(a) 
não verifique antes de ligar qualquer aparelho e o mesmo vier a danificar ou causar danos ao 

imóvel o(a) LOCATÁRIO(A) assumirá total responsabilidade. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA   
aculta desde já ao locador ou  seu representante  examinar ou vistoriar o imóvel locado, 
quando  entender conveniente e no caso do mesmo ser colocado à venda poderá 
ser  visitado pelos interessados, respeitando o horário  previsto em clausula anterior. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA   
Não será tolerada em hipótese alguma a má conduta de qualquer morador que venha a 
perturbar a ordem do condomínio, bastando apenas o relato de três moradores ou Boletim 
de Ocorrência Policial, para ensejar a Rescisão Contratual e aplicação de multa. 
 
 CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA 
Elegem as partes o foro da Comarca de  Presidente  Prudente para dirimir qualquer dúvida 
proveniente do  presente contrato, que é obrigatório para as partes, seus herdeiros e 
sucessores, devendo a parte vencida pagar ao vencedor todas  as despesas judiciais ou 
extrajudiciais verificadas, custas e  honorários de advogados, calculados na taxa de 20% ( 
vinte por cento) sobre  o montante da condenação e mais 20% ( vinte por cento)  a título de 
multa contratual, além das perdas e danos que se apurarem.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA 
Como garantia do cumprimento  das obrigações aqui assumidas, bem como futuras 
prorrogações contratuais e  reajustamentos dos aluguéis fixados, O locatário oferece como 
garantia da locação, os locatários oferecem como fiador e  principal pagador (ES) :  Sr. JOSE 
CARLOS CABRERA PARRA,  brasileiro, casado, comerciante,  portador  da Cédula de 
Identidade RG. 18.235.415-5/SSP/SP e do CPF. 062.065.778-21, e a Sra. SONIA MARIA 



BORTOLUZZI CABRERA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG. 
22.762.619-9  SSP/SP e do CPF. 126.169.626/02, residentes e domiciliados  na  Rua Fuad 
Maluly 327, Jardim Raio do Sol,   Cidade de ÁLVARES MACHADO - SP, CEP 19.160-000, 
responsabiliza solidariamente pelo fiel cumprimento de todas  as cláusulas  e  condições 
previstas neste contrato, até  a  efetiva devolução das chaves do imóvel ao locador ou a seu  
representante legal, mesmo após a vigência do prazo deste contrato,  e  ainda, quando 
porventura ocorrer a prorrogação desta locação. O fiador e principal pagador, renunciam aos 
favores dos artigos  827, 828, 835, 837 e 839  do Código Civil 1,  arts 12 § 2.º e 40 X, da lei 
8.245/1991, declarando que suas  responsabilidades subsistirão no caso do artigo 838 do 
citado ,  bem como renuncia ao direito de ser cientificado ou  citado na ação de despejo 
contra o locatário.  
 
Parágrafo Primeiro -  A referida garantia do cumprimento das obrigações será válida até o 
final da locação e efetiva entrega das chaves ou enquanto o locatário permanecer no 
imóvel. 
 
Parágrafo Segundo - Os fiadores, desde já, autorizam os locatários, independente de 
notificação,  a fazer acordos para corrigir o valor do aluguel sempre que o mesmo estiver 
defasado em relação ao preço atual de mercado, bem como modificar cláusula de reajuste 
quanto a índice de correção e periodicidade. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA NONA  - O LOCATARIO declara para todos os fins e efeitos de direito, 
que recebe o imóvel locado no estado em que se encontra de conservação e uso, 
identificado no Relatório referente ao estado de uso e conservação do imóvel o qual é parte 
integrante deste contrato, incluindo um mídia CD com fotos das condições do imóvel, 
assinado por todos os contratantes, obrigando-se e comprometendo-se a devolvê-lo nesse 
estado, independentemente de qualquer aviso ou notificação prévia, e qualquer que seja o 
motivo de devolução, sob pena de incorrer nas cominações previstas neste contrato ou 
estipuladas em lei, além da obrigação de indenizar por danos ou prejuízos de correntes da 
inobservância dessa obrigação, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA - O locatário isenta o locador de qualquer responsabilidade  por 
danos que porventura venha a sofrer, o mesmo,  pessoas de sua família, dependente seus 
ou visitas, ou mesmo coisas  de sua propriedade, bens móveis, etc., em  conseqüência  de 
incêndio, furtos,  roubos ou acidentes que ocorram  em  qualquer parte do imóvel.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA -  O locatário se obriga a entregar ao  locador ou  a seu 
representante legal, todos os avisos de lançamentos  de impostos, taxas municipais, de 
consumo de água e esgoto, despesas diversas, assim como qualquer notificação ou 
intimação dos  poderes  públicos que forem entregues no imóvel locado, sob  pena  de não 
o fazendo, se responsabilizar por todas as  multas,  juros, correções  ou demais cominações 
provenientes do  não cumprimento das intimações não entregues, devendo o locatário  
reembolsa-lo da  mesma forma que o locador for obrigado a pagar,  independente de 
notificações. 
 



CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - O LOCATÁRIO e Fiador (a) (s), autorizam a inclusão de 
seu nome em banco de dados de proteção ao crédito ( SPC, SERASA, etc.) enquanto 
perdurar a existência de eventual débito decorrente da presente locação. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA -  O locatário assume inteira  responsabilidade 
civil  e  criminalmente pela  autenticidade  da(s)  assinatura(s) do(s) fiador(es). 
 
                E,  por  estarem assim de pleno acordo,  justos  e contratados,  após lido, conferido 
e achado conforme, assinam  o presente juntamente com duas testemunhas, ratificando as 
cláusulas expressas, em duas vias. 
 
               Álvares Machado, 09 de Fevereiro de 2017. 

 
 
 
_____________________________                             _________________________ 
Locador: DIRCEU MORAES                 JORGE TEIXEIRA DIAS 
 

Representados por: 
Leandro Ricardo dos Santos Ferreira 

(corretor responsável) Creci n.º 64.762F 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Locatário:  Municipio de Álvares Machado 

 
 
 

_______________________________ 
Fiador :  Jose Carlos Cabrera Parra 

 
 
 

_________________________________ 
Fiadora: Sonia Maria Bortoluzzi Cabrera 

 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
1-___________________________                             2-___________________________ 
 
 



 
Álvares Machado, 03 de Fevereiro de 2017. 
 
 
Ilmo. Sr. Nélio Carlucci 
 
 
 
     Cordiais Saudações. 
 
 
     Atendendo à pedido da Sra. Luciana e Célio da área da 
saúde, estou lhe enviando a minuta de sugestão básica do contrato de locação que a 
Administração Pública tem interesse. 
 
     O referido contrato foi elaborado exatamente igual ao 
anterior que foi feito com o Horário e o prédio do Dr. José Alberto Negri. ( deve se recordar) 
 
 
     Especial atenção na cláusula 16.ª,  referida cláusula foi 
colocada por solicitação do proprietário para garantir que não haja desistência antes do 
prazo contratual, visto ao grande valor que será aplicado na reforma do imóvel. ( acima de 
R$ 50.000,00  ) 
 
 
     Qualquer alteração que entenda necessária, estou à 
disposição. 
 
 
     Aproveito o ensejo para apresentar votos de estima e 
consideração. 
 
 
     Atenciosamente : 
 
 
     Leandro Ferreira 
     Corretor de Imóveis 
     Creci 64762F 
 
 
 
 
 
 
 


