
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PÇA DA BANDEIRA S/N - TEL 0(XX)18 – 3273-9300 -  CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 –  

ÁLVARES  MACHADO-SP 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO E 
ANTONIO PEREIRA DA SILVA.  
  

CONTRATO Nº   164/2017  -   
  

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  ANTONIO PEREIRA DA 
SILVA,   brasileiro, maior,   residente a rua Aristeu Brasil de Carvalho, 237,, nesta cidade de 
Alvares Machado,  portador do RG. 4.448.047, CPF 317.253.338-72, doravante denominado 
simplesmente LOCADOR, 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, localizado na 
Rodovia Arthur Boigues Filho, vizinho com área de propriedade da Cooperativa  Central 
Ágricola Sul Brasil,  medindo 8.354,00 m², nesta cidade de Álvares Machado,  o qual será   
utilizado pela Divisão Municipal de Obras e Serviços Urbanos, como depósito de pedriscos e 
equipamentos e maquinas para operação tapa buraco.    
 
3 – DO VALOR, DO VENCIMENTO E DA DOTAÇÃO 

O valor mensal a ser pago a Locadora será de R$. 1.000,00 ( um mil  reais ), os quais 
serão pagos em até 10 dias do mês subseqüente ao do mês vencido,   totalizando, até o final 
do contrato, a importância de R$. 12.000,00 ( doze mil reais  ).  

A vigência do contrato será de 12 ( doze  ) meses, iniciando em 02 de maio de 2017, 
com encerramento previsto para 02 de maio de 2018,  prorrogado se necessário.  

As despesas  correrão por conta da seguinte dotação: 
DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS SURBANOS.   
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. 
 
4 – DO REAJUSTE E DA EXECUÇÃO. 

O preço do presente aluguel é fixo, sofrendo aumentos após 12(doze) meses, 
utilizando para tanto o índice oficial do governo que reajusta os valores de alugueis.  

 
5 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

São obrigações da LOCATÁRIA: 
- Providenciar o pagamento ao  LOCADOR, a vista do recibo  devidamente atestado pelo Setor 
competente; 
-  Zelar pela conservação  da área; 
-  Devolver a área, quando de seu vencimento ou rescisão contratual, nas mesmas condições 
em que o recebeu; 
 
6 – DAS RESPONSABILIDADES DA LOCADORA 
 

 



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

Consertos e reparos no imóvel de 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,  02 de maio de 2017.        
 
 
 
Municipio de Alvares Machado            Antonio Pereira da Silva   
Jose Carlos Cabrera Parra                                                       LOCADOR 
       LOCATÁRIA 
 
  
TESTEMUNHAS: 
 

 

  

 

 

______________________________________  ________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PÇA DA BANDEIRA S/N - TEL 0(XX)18 – 3273-9300 -  CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 –  

ÁLVARES  MACHADO-SP 
 
 
 

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO 
 

  
 
 

   Pelo presente termo de Rescisão Amigável de Contrato, que 

ente si celebram o MUNICIPIO DE ALVARES 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,  e de outro lado o senhor lado  

ELVIO FERRARI SAVOLDI,  brasileiro, maior, casado,  residente a rua Marcilio 

Dias,160, nesta cidade de Alvares Machado,  portador do RG. 17.832.348, CPF 

063.850.398-11, resolvem RESCINDIR AMIGAVELMENTE o Contrato 136/2017, 

que objetiva a Locação de uma área de terras , localizada no Trevo da Rodovia 

Raposo Tavares,  saída para Presidente Bernardes, medindo 5.000 m², neste 

município de  Álvares Machado,  o qual será   utilizado pela Divisão Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos, como depósito de pedriscos, equipamentos e maquinas 

para operação tapa buraco, tendo em vista irregularidades verificadas 

posteriormente na documentação da referida área. 

 

Álvares Machado, 04 de abril de 2017. 

 

 

 

MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO   ELVIO FERRARI SAVOLDI 

Jose Carlos Cabrera Parra – Prefeito 

 

TESTEMUNHAS: 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATI & BUZATI SEGURANÇA LTDA inscrita no CNPJ nº 06.147.931/0001-01 

estabelecida à Rua XV de novembro, 778 - Centro na cidade de Dracena, Estado de São 

Paulo, por seu representante legal Sr. VICTOR HUGO GONÇALVES BRITO, 

portador do RG nº 22.222.122 SSP/SP e do CPF nº 223.168.028-93, doravante 

simplesmente denominadas DISTRATANTES, resolvem RESCINDIR 

AMIGAVELMENTE o Contrato sob o nº 57/2011, firmado no Processo nº 105/2010 – 

Tomada de Preço nº 15/2010, de acordo com o despacho do Assessor Jurídico do 

Município, constante no processo Licitatório em epígrafe,  e em conformidade com o 

Artigo 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, por razões de 

conveniência da Administração, de modo que conferem, neste mesmo ato, ampla, geral 

e irrestrita quitação, nada mais havendo a reclamar em relação ao Contrato ora 

rescindido. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO/SP 

JULIANO RIBEIRO GARCIA - PREFEITO 

 

 

BUZATI & BUZATI SEGURANÇA LTDA 

VICTOR HUGO GONÇALVES BRITO 

 

Testemunhas: 1) ___________________________  2) 

_____________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATO Nº  136/2017 
  

1 – O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADOdoravante denominada simplesmente LOCATARIO e, 
de outro, doravante denominado simplesmente LOCADOR, 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: 
 

   
 
3 – DO VALOR, DO VENCIMENTO E DA DOTAÇÃO 

O valor mensal a ser pago a Locadora será de R$. 1.000,00 ( um mil  reais ), os quais 
serão pagos em até 10 dias do mês subseqüente ao do mês vencido,   totalizando, até o final 
do contrato, a importância de R$. 12.000,00 ( doze mil reais  ).  

A vigência do contrato será de 12 ( doze  ) meses, iniciando em 27 de março de 2017, 
com encerramento previsto para 27 de março de 2018,  prorrogado se necessário.  

As despesas  correrão por conta da seguinte dotação: 
DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS SURBANOS.   
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. 
 
 
 
 
 

 


