
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS 
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 
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§l PREFEITURA DE
i SAO PAULO

TERMO DE CONTRATO DE LOCAQAO n° 33/AMLURB/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n9 8310.2018/0002393-3

LOCADOR: DOMENICO MIRANDA E ESPOLIO DE NEUSA LAURINO MIRANDA.

LOCATARIA: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB

VALOR DO ALUGUEL: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) mensais.

PRAZO DE LOCACAO: 12 (doze) meses.

PERIODICIDADE: Anual.

DOTACAO ORCAMENTARIA n?: 81.10.15.452.3005.6.006.3.3.90.36.00.00 - Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana - Operagao e Manuten^ao das Centrais de Triagem - 
Coleta Seletiva - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica - Tesouro 
Municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal n? 8.666/93.

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, a AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA 
URBANA - AMLURB, com sede nesta Capital na Rua Azurita, 100, Caninde - Sao Paulo, cadastrada no 
CNPJ/MF sob o n5 15.359.708/0001-00, neste ato representada por seu Chefe de Gabinete CARLOS 
EDUARDO BALOTTA BARROS DE OLIVEIRA, doravante denominada simplesmente LOCATARIA, e, de 
outro os Senhores DOMENICO MIRANDA, portador da Cedula de Identidade RNE n^ 
W2132907DIREXEX, inscrito no CPF/MF sob n^ 010.322.678-87, residente e domiciliado na Rua 
Voluntarios da Patria 4178 ap. 82, CEP 02402-500, Sao Paulo/SP E ESPbLIO DE NEUSA LAURINO 
MIRANDA, representado pela Inventariante Sra. GIOVANA MIRANDA GALLUZZI, portadora da 
Cedula de Identidade RG n^ 10.497.663-9, inscrita no CPF/MF sob n9 152.237.188-52, com enderego 
na Rua Havai, n9 292 apto. 31, Perdizes, CEP 01259-000, Sao Paulo - SP, doravante denominados 
simplesmente LOCADORES, nos termos do Processo Administrative SEI n9 8310.2018/0002393-3, 
com base nas disposicoes aplicaveis das Leis Federais n9 8.666/93, Lei Municipal n9 13.278/02, bem 
como demais diplomas aplicaveis a especie, tern entre si justo e avencado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

1. O presente Contrato tern por objeto a loca^ao do imovel situado nesta Capital, sito a Rua Marina 
Ciufuli Zanfelice, n9 289 - Lapa de Baixo, Sao Paulo - SP.

CLAUSULA SEGUNDA

2.0 imovel destina-se a utilizacao pela COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRODUCAO DE 
RECICLAGEM E BENEFICIAMENTO - CRESCER, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob n9 
07.985.847/0001-11 habilitada no chamamento publico 01/2017 sob Termo de Colaboracao 
003/AMLURB/2018, para atendimento ao Programa Socioambiental de Coleta Seletiva, nos termos 
do Decreto Municipal n9 48.799, de 09 de outubro de 2007, podendo eventualmente, ser utilizado 
por outra unidade da Administracao Municipal.
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CLAUSULA TERCEIRA

3. 0 presente Contrato tem vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado, por igual prazo, mantidas todas as suas clausulas e condigoes.

CLAUSULA QUARTA

4. O aluguel mensal do imovel objeto desta loca^ao e de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reals).

§ 1- Obedecidas as disposifoes do § 43, do artigo 43, do Decreto Municipal n9 25.236, de 29.12.1987, 
e suas alteragoes posteriores, a concessao de reajuste de pregos, devera levar sempre em conta a 
periodicidade minima de 1 (urn) ano, aplicando-se o indice de pregos ao consumidor IPC/FIPE, nos 
termos das Portarias SF n9 142/2013 e SF n9 389/2017.

§ 29 As condigoes ou periodicidade dos reajustamentos de pregos acima estipulados poderao vir a 
ser alterados, caso ocorra a superveniencia de normas federais ou municipais que disponham de 
forma diversa sobre a materia.

§ 39 Ocorrendo a prorroga^ao do Contrato nos moldes da Clausula Terceira, o reajustamento incidira 
sobre o valor do aluguel, na forma prevista na legislate vigente.

CLAUSULA QUINTA

5. O aluguel mensal sera pago ate o 109 (decimo) dia util de cada mes seguinte ao vencimento, aos 
Locadores, atraves de credito em conta-corrente bancaria indicada no processo SEI (doc 013278515), 
observadas as disposigoes do Decreto n9 51.197/2010.

§ l9 Devera ser observada as proporgoes para pagamento de 50% para cada proprietario.

§ 29 Havera compensafao financeira quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, 
mediante requerimento a ser formalizado pela Contratada, nos termos da Portaria SF n9 05 de 
05/2012.

§ 39 Para fins de calculo da compensa^ao financeira, o valor do principal devido sera reajustado 
utilizando-se o indice oficial de remunera^ao basica da caderneta de poupan^a e de juros simples no 
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensa^ao da 
mora (TR + 0,5% "pro-rata tempore"), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data 
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

CLAUSULA SEXTA

6. Alem do aluguel fixado, pagara ainda a Locataria, diretamente, enquanto durar a locagao, os 
impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imovel locado, bem como as despesas com 
conserva^ao e manuten^ao de elevadores, de bombas hidraulicas, do sistema de alarme contra 
incendio e da ilumina^ao de emergencia, a despesa anual com a recarga de extintores do imovel e as 
despesas de agua, luz e telefone.
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clAusula setima

7. Incumbira, ainda, a Locataria o pagamento das despesas normals de condommio correspondentes 
ao imovel locado, exciuidas as extraordinarias, que correrao exclusivamente a conta do Locador.

CLAUSULA OITAVA

8. A Locataria, respeitadas as disposi^oes legais e regulamentares pertinentes, fica autorizada a 
fazer, no imovel locado, as altera^oes ou benfeitorias que tiver por necessarias aos seus services, 
exceto na fachada e estrutura do mesmo, que so poderao ser realizadas com previo consentimento 
por escrito do Locador.

CLAUSULA NONA

9. Finda a locagao, sera o imovel restituido ao Locador nas mesmas conduces demonstradas no 
Laudo de Vistoria Tecnica (Docs SEI 012556689) do Processo Administrative SEI n^ 
8310.2018/0002393-3 que passa a ser parte integrante deste contrato, com as devidas 
regularizagoes descritas no Laudo, salvo os desgastes naturals do uso e ressalvada a hipotese prevista 
na Clausula antecedente.

Paragrafo Unico - Todas as benfeitorias introduzidas no imovel locado, com previo consentimento 
do Locador, ficarao incorporadas ao imovel, finda a locagao, eximindo o Locador do pagamento e 
qualquer indeniza^ao, bem como nao ensejando a Locataria o direito de reten^ao.

CLAUSULA DECIMA

10. A Locataria faculta ao Locador examinar ou vistoriar o predio locado, respeitadas as limitagoes 
legais e as peculiaridades do uso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

11. Fica reservado a Locataria o direito de rescindir a locagao nos casos de desmoronamento que 
impossibilitem a sua ocupagao, de desapropria^ao ou inadimplemento contratual pelo Locador.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12. Fica estipulada a multa contratual equivalente a 03 (tres) alugueres em vigor, por ocasiao da 
infragao, na qual incorrera a parte que infringir qualquer clausula do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a 
dar a quern quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quern quer que seja, tanto por 
conta propria quanto por intermedio de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensagao, 
vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer especie que constituam pratica 
ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
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forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores hajam da 
mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

14. Elegem as partes, o foro da Fazenda Publica, como unico e competente, por mais privilegiado que 
outro possa parecer, para nele serem dirimidas as duvidas e questoes oriundas do presente 
Contrato.

E por terem convencionado tudo quanto no presente Contrato se estipula, 
Locador e Locataria assinam este instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor, perante duas 
testemunhas, abaixo assinadas e a tudo presentes.

Sao Paulo, dezetfibro de 2018.

CARLOS EDUARDO BALOTTA BARROS DE OLIVEIRA
( / Chefe de Gabinete

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 
LOCATAB1A

01 DA
LOCADOR

I iz I-Z0J3 Ma ia-L 35 l
LAURINC MIRANDA

LOCADOR

TESTEMUNHAS:

Nome: fVAs cOT\ fW S cWn "3nW-A 

RG/RF: \q^. ^
Nome:
RG/RF:
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