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"CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE
SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES PÚBUCOS DO MUNICÍPIO DE
BERTIOGA - BERTPREV e as Sras. MARIA IVONE

RODRIGUES NEVES e MARIA DE FÁTIMA COELHO
TERRA."

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBUCOS DO

MUNICÍPIO DE BERTIOGA - BERTPREV, doravante denominado simplesmente de

CONTRATANTE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 02.581.343/0001-12, com CNPJ n°.

02.581.343/0001-12, sediado na Rua Rafael Costábile, 596, Centro, Bertioga-SP,

representada peto Sr. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, Presidente da Autarquia,

brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n°. 7178380 SSP/SP e

CPF/MFn°. 595.843.008-49, residente e domiciliado à RUA LUIZ VA2 DE CAMÕES, 115

- CASA 07, Santa Maria, Guarujá SP, neste ato denominado CONTRATANTE ou

simplesmente BERTPREV e as Sras. MARIA IVONE RODRIGUES NEVES, portuguesa,

viúva, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RNE W495678-K e CPF

006.164.588-51 e MARIA DE FÁTIMA COELHO TERRA, brasileira, viúva, aposentada,

portadora da Cédula de Identidade RG 3.090.123 e CPF 712.103.009-82, avante

denominadas simplesmente de CONTRATADAS, respectivamente, à vista do contido no

processo administrativo n° 162/2015, têm entre si justo e contratado o que segue,

regendo-se pela Lei n° 8.666/1993, atualizada pela Lei n° 8.883/1994 e pela Lei 8.245/91,

segundo cláusulas adiante enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Locação Mensal de Imóvel, de propriedade das CONTRATADAS, situado à rua Rafael

Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, destinada à instalação da sede administrativa do

CONTRATANTE, com fins exclusivamente de prestação de serviços públicos junto ao

corpo de segurados, órgãos patronais e sociedade, sendo expressamente vedada a sua

utilização para outros fins.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO o valor de R$ 3.750,00 (trôs

mil, setecentos e cinqüenta reais), pela locação prevista neste contrato, sendo
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responsável pelos valores correspondentes ás despesas com energia elétrica e água que

recaiam sobre o imóvel, durante o período de locação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do vaJor antes mencionado será efetuado sempre até o dia 5o dia útil do

mês subseqüente ao mês utilizado, mediante depósito bancário, a ser efetuado no Banco

itaú-Unibanco S.A., Agenda 3755, conta bancária n°. 22918-8.

Parágrafo único - O não pagamento na data estipulada acarretará ao CONTRATANTE o

pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do aluguel, acrescido de 1%

(um por cento) de juros, ao mês.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da

assinatura do presente, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério das

partes, mediante termo expresso entre elas.

Parágrafo único - A cada 12 (doze) meses, poderá o valor mensal do aluguel ser

reajustado, elegendo-se o IPCA do período como índice a ser utilizado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Em caso de rescisão contratual por desocupação do imóvel, antes de findo o prazo

estipulado para a locação, por iniciativa de qualquer das partes, fica determinada a prévia

notificação da parte interessada á outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,

sem qualquer imposição de multa.

Fica ajustado que assiste á parte inocente o direito de rescindir o contrato, em caso de

inadimplência da outra parte, no cumprimento das obrigações pactuadas, impondo-se,

para o caso. uma multa no importe de 5% sobre o vaJor total do contrato, sem prejuízo do

disposto na cláusula sétima.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
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As partes obrigam-se a observar fielmente as disposições contidas nos artigos 22 e 23 da

Lei 8.245/91, naquilo que se aplicar à presente locação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO UNILATERAL

O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em rescindir

unilateralmente o contrato, nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, naquilo que

se aplicar â presente locação.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação

orçamentária n°. 33.90.36.15.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO

O presente contrato regula-se pelas normas contidas na Lei 8666/93, pela Lei 8.245/91,

naquilo em que nâo conflitar com o regime jurídico de direito público, pelos preceitos de

direito público, aplicando-lhe, ainda, supletivamente os princípios da teoria geral dos

contratos e disposições de direito civil.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato,

conforme o disposto no Artigo n° 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93, atualizada pela

Lei n° 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro Distrital de Bertioga SP, Comarca de Santos SP, renunciando a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do

presente contrato.

«.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em
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03 (TRÊS) cópias de igual teor que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas

partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Bertioga, 27 de novembro de 2015.

CONTRATANTE - BERTPREV

NTÔNIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE

CONTRATADAS

MARIA DE FÁTIMA COELHO TERRA MARIA IVONE RODRIGUES NEVES

TESTEMUNHAS:

R.G. °l kl

r.g.
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