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CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 191/2017 
 
 

Pelo presente instrumento particular, as partes, de um lado, o MUNICIPIO DE ÁLVARES 
MACHADO, com sede administrativa no endereço Praça da Bandeira nº. 0 – Centro, 
Álvares Machado , Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 43.206.424/0001-10 
neste ato representado pelo senhor prefeito José 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 denominado simplesmente LOCATÁRIO, e, de outro lado 
a SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS, Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ sob nº 55.353.833/0001-28, com sede na Avenida Juscelino Kubtischek de 
Oliveira nº 3.502 - Jardim Maracanã, na cidade de Presidente Prudente, no Estado de São 
Paulo, neste ato representada pelo seu diretor presidente, Sr. PAULO ROGÉRIO CHEREGATI 
BOMFIM, brasileiro, casado, farmacêutico, portador do RG nº 20.147.647-SSP/SP e CPF Nº. 
097.458.898-90, residente e domiciliado na cidade de Presidente Prudente -SP., doravante 
denominado simplesmente LOCADORA,  RESOLVEM celebrar o presente o Contrato de 
Locação Não-Residencial, que vigorará de acordo com as cláusulas e condições 
estabelecidas abaixo. 
 
1. OBJETO  
1.1. Pelo presente Contrato, a LOCADORA outorga em favor do LOCATÁRIO a locação do 
imóvel localizado no município de Álvares Machado, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim 
Nabuco nº. 85 – Parque dos Pinheiros.  
1.2. O Imóvel será utilizado para realização de serviços prestados pelo município, ora 
denominado LOCATÁRIO, para instalação do Centro de Apoio às Famílias e do CRAS. 
 
2. PRAZO DE VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO  
2.1. O presente Contrato é celebrado pelo prazo de 3 (três) anos, podendo ser renovado 
por igual período mediante solicitação do LOCATÁRIO. A iniciar-se em 07/06/2017.  
2.2. Para fins de renovação, o LOCATÁRIO informará a LOCADORA sobre sua intenção 
mediante o envio de notificação com 30 dias de antecedência ao término do Contrato, 
considerando-se a locação automaticamente renovada.  
2.3. Em caso de renovação do Contrato na forma do item 2.2 acima, permanecerão em 
vigor os termos e condições aqui dispostos.  
  
3. ALUGUEL E DOTAÇÃO                                                                                                            
3.1. Em contrapartida à locação do Imóvel, o LOCATÁRIO pagará à LOCADORA aluguel 
mensal no valor de R$ 7.000,00. (SETE MIL REAIS), totalizando, por um período de 12 
meses, o valor de R$. 84.000,00 ( oitenta e quatro mil reais ) 
3.2. O valor do aluguel será reajustado anualmente pela variação positiva do IGP-M (ou de 
outro índice que venha a substituí-lo).  
3.3. O primeiro aluguel passará a ser devido pelo LOCATÁRIO após o prazo de 30 dias 
contados do inicio da vigência do presente contrato  



3.4. O pagamento do aluguel será efetuado até o 10º dia útil do mês subseqüente, por 
meio de depósito em conta corrente de titularidade da LOCADORA, qual seja: Agência: 
2989-0, Conta Corrente: 2006-0- Banco: 001- BANCO DO BRASIL S/A.  
3.5. Caso o pagamento não ocorra até a data estabelecida no item 3.4 acima, o LOCATÁRIO 
ficará sujeito ao pagamento de multa correspondente a 2% sobre o valor do débito e juros 
moratórios de 1% ao mês ou fração.  
Os recursos para cobertura do presente contrato serão utilizados da seguinte dotação: 
PODER EXECUTIVO 
DIVISÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica 
Manutenção dos Serviços da Assistência Social 
 
4. ENCARGOS  
4.1. O LOCATÁRIO não será responsável pelo pagamento de quaisquer encargos, tributos 
e/ou despesas condominiais relacionados ao Imóvel, nem pelo pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU incidente sobre o mesmo, ficando assim dispensada do 
cumprimento das obrigações previstas nos incisos VIII, XI e XII, do art. 23 e art. 25 da Lei 
8.245/91.  
 
5. RESPONSABILIDADE CIVIL  
5.1. O LOCATÁRIO se responsabilizará por quaisquer danos causados a terceiros em 
decorrência dos serviços prestados no Imóvel.  
 
6. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO  
6.1. Além das demais obrigações previstas neste Contrato, o LOCATÁRIO está obrigada a:  
(i) dar ao Imóvel a destinação prevista neste Contrato;  
(ii) devolver o Imóvel em bom estado de conservação, ressalvado o desgaste normal de 
uso, removendo os equipamentos de sua propriedade;  
(iii) manter em condições seguras de uso os equipamentos que venham a ser instalados no 
Imóvel;  
(iv) transferir imediatamente para sua titularidade as contas de energia e água durante o 
período de locação do Imóvel, isentando a LOCADORA de qualquer responsabilidade destes 
gastos.  
(v) contratar seguro predial para o imóvel durante a locação.  
 
8. OBRIGAÇÕES DA LOCADORA  
8.1. Além das demais obrigações previstas neste Contrato, a LOCADORA está obrigada a:  
(i) não arrendar, locar, ceder ou autorizar a utilização do imóvel locado ao LOCATÁRIO 
ainda que a título gratuito, a qualquer pessoa física ou jurídica.  
(ii) ceder ao LOCATÁRIO documentos necessários para adequação e/ou renovação de 
quaisquer licenças, alvarás, a fim de executar os serviços a serem prestados.  
(iii) entregar o imóvel, objeto deste contrato, em condições de uso e sem débitos das taxas 
de água e luz.  
 
9. TITULARIDADE E POSSE  
9.1. A LOCADORA declara e garante ser a proprietária e legítima possuidora do Imóvel, livre 
e desembaraçado de quaisquer ônus e gravames.  



9.2. A LOCADORA declara e garante, ainda, que têm plenos poderes e autoridade para 
celebrar este Contrato, não estando impedida de assumir as obrigações contratuais que lhe 
são atribuídas.  
 
10. REGISTRO DO CONTRATO  
10.1. As partes estão de comum acordo para que se proceda o registro do presente 
contrato de locação em cartório de títulos e documentos, sendo acordado entre as Partes 
que os custos e despesas relacionados a este registro são de responsabilidade exclusiva do 
LOCATÁRIO, ficando este obrigado a providenciar o cancelamento do respectivo registro 
quando do término do presente contrato.  
 
11. DIREITO DE PREFERÊNCIA  
11.1. No caso de venda, promessa de venda, transferência, cessão ou promessa de cessão 
de direitos ou qualquer forma de alienação, o LOCATÁRIO terá preferência para adquirir o 
Imóvel, em igualdade de condições com terceiros interessados, devendo a LOCADORA dar-
lhe formal e inequívoco conhecimento do negócio, mediante notificação judicial, 
extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca, observados os arts. 27 a 34 da Lei 8.245 
de 18/10/91.  
 
12. TÉRMINO ANTECIPADO  
12.1. É assegurado ao LOCATÁRIO renunciar o presente Contrato, independentemente de 
motivo e justificação, sem ônus para as Partes, devendo comunicar tal intenção à 
LOCADORA com 30 dias de antecedência, após o 12º. Mês.  
12.2. O Contrato será extinto de pleno direito, sem indenização de parte a parte, nas 
seguintes hipóteses:  
(i) necessidade de realização de reparações urgentes no Imóvel, determinadas pelo Poder 
Público;  
(ii) caso o Imóvel venha a se tornar inapropriado para uso, seja em virtude de caso fortuito, 
força maior, incêndio ou outros sinistros capazes de inviabilizar sua utilização;  
(iii) É assegurado a LOCADORA rescindir o presente Contrato, devendo comunicar por 
escrito o LOCATÁRIO, no prazo de 30 dias de antecedência em caso de não cumprimento 
de quaisquer das clausulas deste.  
 
13. SUBLOCAÇÃO  
13.1. Fica expressamente proibido o LOCATÁRIO sublocar, total ou parcialmente, o imóvel 
objeto desde Contrato.  
 
14. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E BENFEITORIAS  
14.1. O LOCATÁRIO fica autorizado a realizar no Imóvel as obras para adequação em 
virtude dos serviços a serem prestados, devendo assim obter da LOCADORA autorização 
para execução das modificações necessárias. Neste caso as despesas decorrentes dessas 
adequações correrão por conta do LOCATÁRIO.  
14.3. Eventuais benfeitorias, mesmo as necessárias e úteis, ficarão desde logo incorporadas 
ao Imóvel, e não serão indenizáveis nem conferirão ao LOCATÁRIO o exercício do direito de 
retenção, ou composição por perdas e danos, a qualquer título ou tempo.  
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS  



15.1. Todas as comunicações entre as Partes serão feitas por escrito e consideradas 
recebidas na data do efetivo recebimento pelas Partes em seus endereços constantes do 
preâmbulo deste Contrato.  
15.2. Este Contrato supera todas as discussões, acordos e entendimentos prévios entre as 
Partes envolvendo as matérias nele reguladas.  
15.3. Este Contrato e seu conteúdo não poderão ser aditados, modificados, cancelados, 
abandonados ou alterados de qualquer forma, a não ser por meio de acordo celebrado por 
escrito pelas Partes.  
15.4. A renúncia de qualquer das Partes, relativamente ao exercício de qualquer dos 
direitos atribuídos nos termos deste Contrato ou da legislação aplicável, terá efeito 
somente se manifestada por escrito. Nenhuma tolerância, atraso ou indulgência de 
qualquer das Partes em fazer cumprir qualquer dispositivo deste Contrato prejudicará ou 
restringirá os direitos de tal Parte, nem, tampouco, impedirá tal Parte de exercer tais 
direitos ou quaisquer outros no momento que julgar oportuno, independentemente de 
comunicações ou notificações prévias. 
Fica designado o Foro da Comarca de Presidente Prudente, para dirimir qualquer outra 
questão oriunda do presente instrumento. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 
duas vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo,  
 
Presidente Prudente, 07 de Junho de 2017.  
 
 
                         

__________________________________ 
MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO/SP. 

Jose Carlos Cabrera Parra – Prefeito Municipal 
 
 
 
 

_________________________________________ 
SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS 

Paulo Rogério Cheregati Bomfim – Diretor Presidente 
 
 

TESTEMUNHAS: 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

   JOSE CARLOS CABRERA PARRA, Prefeito 

Municipal de Alvares Machado, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas, RATIFICA a Dispensa 

de Licitação n.  05/2017,  Processo nº. 1495/2017,  formalizada 

pela Comissão de Licitações, por solicitação da Divisão 

Municipal de Assistência Social, contratando a SOCIEDADE 

CIVIL LAR DOS MENINOS, para a locação do Prédio localizado a 

rua Joaquim Nabuco, 85, no Parque dos Pinheiros, neste 

município de Alvares Machado, para a instalação do CAF - 

(Centro de Apoio às Famílias) e do CRAS, no valor  de  R$. 

7.000,00 mensal, totalizando R$. 84.000,00, para 12 meses.   

   Alvares Machado, 07 de junho de 2017. 

 

JOSE CARLOS CABRERA PARRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Álvares Machado, 07 de junho de 2017 

Exmo. Senhor 

JOSE CARLOS CABRERA PARRA. 

DD. Prefeito Municipal de Alvares Machado – sp 

 

  Vimos comunicar V.Excia  que, em atenção a solicitação da 

Divisão Municipal de Assistência Social, formalizamos um Processo de 

Dispensa de Licitação para a locação de um prédio localizado na rua Joaquim 

Nabuco, 85, no Parque dos Pinheiros, município de Alvares Machado, para a 

instalação e funcionamento do Centro de Apoio a Família – CAF e também  o 

CRAS, com a Sociedades Civil Lar dos Meninos de Presidente Prudente, SP, 

com aluguel mensal de R$. 7.000,00, pelo período de 03 anos, sendo 

reajustado anualmente. 

  O referido processo de dispensa está de acordo com a Lei Federal 

8666/93, no seu inciso “X” do artigo 24. 

  Sem outros particulares. 

 

 

a). Setor de Licitações              

 


