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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.522/19 

PROCESSO Nº 121.987/19 

 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 

9.522/19, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E 

ANTONIO CARLOS CELENZA. 

 

 

 Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, de 

um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, doravante denominado “LOCATÁRIO”, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Sr. CHARLLES RODRIGO SANTO D’ ANGELUS, nomeado pelo Decreto 

Municipal nº 15.203, de 1º de janeiro de 2.021, por força dos Decretos Municipais nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de 

maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e de outro lado, o Sr. ANTONIO CARLOS 

CELENZA, a seguir denominado “LOCADOR”, neste ato representado pela TOCUNDUVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

partes já qualificadas, resolvem, de comum acordo, ADITAR o contrato nº 9.522/19, na melhor forma de direito, mediante as cláusulas e 

condições mutuamente aceitas e outorgadas, a saber: 

 

 

1. Em razão da necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Joaquim Anacleto Bueno, nº 1-60, nesta cidade, 

o qual abriga projetos de treinamento e capacitação dos servidores, qualificação a toda a população, salas de reuniões, execução do 

projeto time do primeiro emprego, programa primeiros passos, Sala “Fab Lab” e “Sala Mentoria Assert” vinculados à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, e pelos fundamentos indicados no Processo Administrativo n° 

121.987/19, as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, razão pela qual o item 3.1 da 

Cláusula Terceira passa a ter a seguinte redação: 

 

 

“3.1. O prazo da presente locação será de 36 (trinta e seis) meses, a contar de sua assinatura.” 

 

 

2. Conforme negociação estabelecida entre as partes, em decorrência de avaliação promovida pela Secretaria Municipal 

de Obras do Município, as partes resolvem reduzir o valor locatício mensal, dos atuais R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para R$ 3.163,00 

(três mil, cento e sessenta e três reais), razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: 

 

 

“4.1. O aluguel mensal convencionado é de R$ 3.163,00 (três mil, cento e sessenta e três reais), comprometendo-

se o LOCATÁRIO a pagar pontualmente e no vencimento, qual seja, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, por intermédio da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, por meio de crédito em conta corrente 

previamente definida pela LOCADORA.” 

 

 

3. Considerando a prorrogação contratual, discriminada na Cláusula 1 e a redução do valor locatício estabelecido na 

Cláusula 2, será acrescido ao valor total do contrato R$ 37.956,00 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais), passando de R$ 

96.000,00 (noventa e seis mil reais), para R$ 133.956,00 (cento e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais) o valor total do 

contrato, razão pela qual o item 15.1 da Cláusula Décima Quinta do contrato original passa a ter a seguinte redação: 

 

 

“15.1. O presente contrato, para todos os efeitos legais, terá um valor total de R$ 133.956,00 (cento e trinta e três 

mil, novecentos e cinquenta e seis reais) que será suportado pelo orçamento vigente.” 

 

 

4. As demais cláusulas do contrato nº 9.522, formalizado em 30 de agosto de 2.019, não modificadas por este ou por 

outro Termo Aditivo, continuam em pleno vigor. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. ADT. nº 9.522/19 

 

 E por estarem assim, livres, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, que é elaborado em 

quatro vias de igual teor e forma, impressas somente no anverso, e na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas. 

 

 Bauru (SP), 17 de agosto de 2.021. 

 

 

 

 

CHARLLES RODRIGO SANTO D’ ANGELUS  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

 

 

 

 

P.P. RICARDO MARQUES PEREIRA TOCUNDUVA  

TOCUNDUVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

 

 

 

 

P.P. JULIANA CEFALY RAINERI TOCUNDUVA 

TOCUNDUVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 



 

 

3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ANTONIO CARLOS CELENZA / P.P TOCUNDUVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.522/19 

 

 

OBJETO: Em razão da necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Joaquim Anacleto Bueno, nº 1-60, nesta cidade, o qual 

abriga projetos de treinamento e capacitação dos servidores, qualificação a toda a população, salas de reuniões, execução do projeto time 

do primeiro emprego, programa primeiros passos, Sala “Fab Lab” e “Sala Mentoria Assert” vinculados à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, e pelos fundamentos indicados no Processo Administrativo n° 121.987/19, as partes 

resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, razão pela qual o item 3.1 da Cláusula Terceira passa a ter 

a seguinte redação: “3.1. O prazo da presente locação será de 36 (trinta e seis) meses, a contar de sua assinatura.” 2. Conforme 

negociação estabelecida entre as partes, em decorrência de avaliação promovida pela Secretaria Municipal de Obras do Município, as 

partes resolvem reduzir o valor locatício mensal, dos atuais R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para R$ 3.163,00 (três mil, cento e sessenta e 

três reais), razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O aluguel mensal 

convencionado é de R$ 3.163,00 (três mil, cento e sessenta e três reais), comprometendo-se o LOCATÁRIO a pagar pontualmente e no 

vencimento, qual seja, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, por intermédio da Secretaria Municipal de Economia e 

Finanças, por meio de crédito em conta corrente previamente definida pela LOCADORA.” 3. Considerando a prorrogação contratual, 

discriminada na Cláusula 1 e a redução do valor locatício estabelecido na Cláusula 2, será acrescido ao valor total do contrato R$ 

37.956,00 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais), passando de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), para R$ 

133.956,00 (cento e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais) o valor total do contrato, razão pela qual o item 15.1 da 

Cláusula Décima Quinta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “15.1. O presente contrato, para todos os efeitos legais, terá 

um valor total de R$ 133.956,00 (cento e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais) que será suportado pelo orçamento 

vigente.” 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 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, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 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 nº 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) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

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. 

 

Bauru (SP), 17 de agosto de 2.021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

 

 

Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 135.199.108-61 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Charlles Rodrigo Santo D’ angelus 

Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 

CPF: 284.959.688-90  

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Ricardo Marques Pereira Tocunduva  

Cargo: Representante Legal  

CPF: 254.856.078-37 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nome: Juliana Cefaly Rainieri Tocunduva  

Cargo: Representante Legal  

CPF: 301.213.548-06 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

Nome: Charlles Rodrigo Santo D’ angelus 

Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 

CPF: 284.959.688-90 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ANTONIO CARLOS CELENZA / P.P TOCUNDUVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 9.522/19 

 

 

OBJETO: Em razão da necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Joaquim Anacleto Bueno, nº 1-60, nesta cidade, o qual 

abriga projetos de treinamento e capacitação dos servidores, qualificação a toda a população, salas de reuniões, execução do projeto time 

do primeiro emprego, programa primeiros passos, Sala “Fab Lab” e “Sala Mentoria Assert” vinculados à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, e pelos fundamentos indicados no Processo Administrativo n° 121.987/19, as partes 

resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, razão pela qual o item 3.1 da Cláusula Terceira passa a ter 

a seguinte redação: “3.1. O prazo da presente locação será de 36 (trinta e seis) meses, a contar de sua assinatura.” 2. Conforme 

negociação estabelecida entre as partes, em decorrência de avaliação promovida pela Secretaria Municipal de Obras do Município, as 

partes resolvem reduzir o valor locatício mensal, dos atuais R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para R$ 3.163,00 (três mil, cento e sessenta e 

três reais), razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O aluguel mensal 

convencionado é de R$ 3.163,00 (três mil, cento e sessenta e três reais), comprometendo-se o LOCATÁRIO a pagar pontualmente e no 

vencimento, qual seja, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, por intermédio da Secretaria Municipal de Economia e 

Finanças, por meio de crédito em conta corrente previamente definida pela LOCADORA.” 3. Considerando a prorrogação contratual, 

discriminada na Cláusula 1 e a redução do valor locatício estabelecido na Cláusula 2, será acrescido ao valor total do contrato R$ 

37.956,00 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais), passando de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), para R$ 

133.956,00 (cento e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais) o valor total do contrato, razão pela qual o item 15.1 da 

Cláusula Décima Quinta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “15.1. O presente contrato, para todos os efeitos legais, terá 

um valor total de R$ 133.956,00 (cento e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais) que será suportado pelo orçamento 

vigente.” 

 

NOME: CHARLLES RODRIGO SANTO D’ ANGELUS 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

RG Nº: 33.817.233-6 

CPF: 284.958.688-90 

DATA DE NASCIMENTO: 19/06/1977 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA BANDEIRANTES, Nº 9-60, EDIFÍCIO CAIOBA, CENTRO, BAURU 

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA VIRGILIO MALTA, Nº 17-06, VILA MESQUITA 

E-MAIL: desenvolvimento@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: charlles@dangelus.com.br 

TELEFONE: (14) 3227-7819 / (85) 98761-3047 

PERÍODO DE GESTÃO: 2.021 à 2.024 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 

mandato ou cargo 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

NOME: RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA 

CARGO: DIRETORA DA DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E EXPEDIENTE 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Virgilio Malta, nº 17-06, Vila Mesquita 

TELEFONE E FAX: (14) 3227-7819 

E-MAIL: rafaelasilva@bauru.sp.gov.br 

mailto:desenvolvimento@bauru.sp.gov.br

