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Procuradoria e Assessoria Jurídica

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2020.00000799-12
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
CONTRATADOS: Celso de Oliveira Braga e Valderez Piffer Carrro
OBJETO: Locação de imóvel localizado na Rua Celso Egídio Souza Santos, 688 - Jardim
Chapadão - Campinas/SP - Regional Norte.
MODALIDADE: Contratação direta n° 16/2020
TERMO DE CONTRATO N°: 30/2020.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas "do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n° 0112011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS

para:

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
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Campinas, 01 de setembro de 2020.

CONTRATANTE:
Nome e Cargo: Solange VilIon Kohn Pelicer-Presidente da FUMEC
CPF: 617.124.428-72 RG: 5.390.994-X
Data de Nascimento: 10/11/1951
Endereço residencial completo: Rua Siqueira Campos, 83, Vila Itália, Campinas/SP - CEP:
13034-580
E-mail institucional:solange.pelicer@campinas.sp.gov.br
E-mail pessoal:solange.pelicer@uoI.com.br
Tel~fone(s): (O~~69
Assmatura:
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FUMEC
Municipal para Educação

Comunitária

Procuradoria e Assessoria Jurídica

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA E
CELSO DE OLIVEIRA BRAGA E VALDEREZ PIFFER CARRARO

PROTOCOLADO N°; 2020.00000799-12
CONTRATAÇÃO DIRETA N°; 16/2020
TERMO DE CONTRATO N°; 30/2020

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC, com
sede da Rua Antônio Cesarino, n° 985, Centro, Campinas, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 57.500.902/0001-04,
doravante designada simplesmente LOCATÁRIA, devidamente
representada por sua Presidente SOLANGE VILLON KOHN PELICER, RG n."
5.390.994-X, CPF/MF n.? 617.124.428/72 e, do outro lado, CELSO DE OLIVEIRA
BRAGA, CPF/MF n". 511.260.108-63 e VALDEREZ PIFFER CARRARO, CPF/MF n°
108.014.1 08-19, doravante designados simplesmente LOCADORES têm, entre si, justo e
avençado, celebrar por força do presente Instrumento de CONTRA TO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, decorrente da CONTRATAÇÃO DIRETA N° 16/2020,
objeto do processo administrativo em referência, que é de pleno conhecimento das partes,
integrando o presente instrumento corno se transcrito estivesse, com as seguintes cláusulas
e condições:

PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Os LOCADORES dão em locação à LOCATÁRIA o imóvel localizado na Rua Celso
Egídio Souza Santos, n° 688, Jardim Chapadão, Campinas, SP e objeto da matrícula n°
5143 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Campinas.

SEGUNDA - DO PRAZO
2.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia de sua
assinatura, podendo ser renovado na forma da legislação em vigor.
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TERCEIRA - DO VALOR
3.1. Conforme a avaliação levada a cabo pelo setor competente da Prefeitura do Município
de Campinas e após negociação com os proprietários, o valor locatício mensal será de R$
3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) que deverá ser pago até o 5° dia útil do mês
seguinte ao vencido aos LOCADORES, ou a quem estes designarem por procuração ou
contrato de prestação de serviços de administração, em local previamente estabelecido pela
LOCATÁRIA.
3.2. Dá-se ao presente contrato de locação o valor global de R$ 40.800,00 (quarenta mil e
oitocentos reais).

QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

.v

4.1. A despesa decorrente da execução do presente termo correrá por conta de verba própria
da dotação orçamentária vigente codificada sob o n° 60404.12.366.1020.4134.3.3.90.36 FR
01.220.000, conforme documento eletrônico (2781976) do processo administrativo no valor
de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), sendo que o valor de R$ 13.600,00 (treze
mil e seiscentos reais) deverá onerar o exercício de 2020 e o restante o exercício seguinte.

QUINTA - DO REAJUSTE
5.1. O valor do aluguel será anualmente reajustado pelo INPC do IBGE, IPC da FIPE ou
IGPM da FGV, adotando-se o que for menor, nos termos do Decreto Municipal n?
16.760/2009, com as alterações trazidas pelo Decreto Municipal 18.852/2015 ou qualquer
outro que venha a substituí-lo.

SEXTA - DAS DESPESAS DECORRENTES

DA LOCAÇÃO

6.1. Todas as despesas decorrentes da locação, tais como as relativas a tarifas de água,
energia elétrica, telefone, ficam a cargo da LOCATÁRIA, cabendo lhe efetuar diretamente
o pagamento das mesmas nas épocas próprias e entregar cópias reprográficas dos
respectivos recibos aos LOCADORES, por ocasião das entregas das chaves do imóvel
locado.
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SÉTIMA - DA CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO
7.1. Durante a vigência do contrato não poderá a LOCATÁRIA, sem prévio consentimento
por escrito dos LOCADORES, ceder, emprestar ou sublocar, no todo ou em parte, o
imóvel locado.

OITAVA - DA RESCISÃO UNILATERAL
8.1. Fica facultado à LOCATÁRIA, antes de findo o prazo contratual, entregar o imóvel e
dar por rescindida a presente locação, independentemente de pagamento de qualquer
indenização, até mesmo a relativa a meses e dias restantes para o término do contrato,
desde que notifique por escrito os LOCADORES com, no mínimo, 30 (trinta) dias de
antecedência.

NONA - DAS OBRIGAÇÕES

DOS LOCADORES

9.1. Obrigam-se os LOCADORES ao pagamento das seguintes despesas relativas ao
imóvel locado, conforme disposições do artigo 22, inciso VIII, da Lei Federal n° 8.245/91:
1) Taxas municipais que sobre ele recaírem, excetuando-se as isenções previstas em
legislação municipal;
2) Seguro contra incêndio, se assim for exigido pelo LOCATÁRIO;
3) Benfeitorias necessárias no imóvel locado, caso haja, nos termos da cláusula 10°.
9.2. Os LOCADORES se obrigam, assim como seus herdeiros ou sucessores, ao fiel
cumprimento de todas as cláusulas e condições pactuadas neste instrumento, que terá
vigência mesmo em caso de alienação onerosa ou gratuita do imóvel locado.
9.3. Nos termos do artigo 4°, inciso XI, da Lei Municipal n° 11.111/2001, com a redação
dada pela Lei n° 13.209/2007 e do artigo 15 do Decreto Municipal n° 16.274/08, ficam os
LOCADORES isentos do pagamento do IPTU e demais taxas anexas, na exata proporção
da área objeto do contrato de locação e enquanto este perdurar.
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DÉCIMA - DA RESTITUIÇÃO

E DAS BENFEITORIAS

10.1. Finda a locação, a LOCATÁRIA obriga-se a entregar o imóvel desocupado, no
estado em que o recebeu, conforme laudo de vistoria devidamente assinado pelas partes,
que faz parte integrante do presente contrato, salvo deteriorações decorrentes do seu uso
normal.
10.2. Salvo expressa concordância das partes em contrário, as benfeitorias necessárias
introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não autorizadas pelos LOCADORES, bem
como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito
de retenção, nos termos do artigo 35 da Lei Federal n? 8.245/91.
10.3. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pela
LOCA TÁRIA, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância
do imóvel, salvo se houver autorização expressa dos LOCADORES.

.\

10.4. É defeso à LOCATÁRIA efetuar qualquer tipo de modificação ou adaptação
estrutural no imóvel, salvo se houver autorização expressa dos LOCADORES .

DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO
11.1. O presente contrato também considerar-se-á rescindido, de pleno direito,
independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à
LOCATÁRIA direito a qualquer indenização, nos casos de incêndio, desabamento,
desapropriação ou quaisquer outras ocorrências que impeçam o uso normal do imóvel
locado
DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas do presente, fica eleito o foro da comarca de
Campinas, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma.
Campinas, 01 de setembro de 2020.
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VALDEREZ PIFFER CARRARO / LOCADOR
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