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Processo Administrativo n'16942/2017
Dispensa de Licitação n' 045/2017
Contrato n' 256/2017

seguintes:

Zeni, CEP. 13.820-000 Estado de São Paulo.

DOOBJETO
CLAUSULASEGUNDA:O
situado à Joaquim Bueno n'
Jaguariúna/SP, para
Segurança e Medicina
da Comarca de Jaguariüna --
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13.746,à Folha 01

,...- í -aí x.J. TERCE]R A ' O prazo da locação é de 12 (doze) meses, contados

c.L assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogável a critério da
LOCATÀRIA.
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da desocupação.
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18.000,00(dezoito mil reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os aluguéis serão pagos a cada 30 (trinta) dias,
contados de assinatura deste contrato, mediante depósito em Conta Corrente do
LOCADOR.

;
poupança.

govemamental.

PARÁGRAFO QUARTO: Os valores dos alugueres mensais serão pagos através
da Dotação Orçamentária n'1 ].2.122.2.2002.339036.15- Ficha n' 7 .
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NECESSÁRIAS.



exigido para qu

PARÁGRAFO SEGUNDO: Enquanto o imóvel não for restituído ao ''sfafu qz o
a/zfe'', continuará a LOCATARIA obrigada aos pagamentos dos aluguéis e
encargos que vencerem.

mediante prévio aviso e no horário comercial.

notificação de venda enviada p
Documentos.
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contrato

hialmente tenha direitoindenização a que even
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CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA:

placas ou letreiros no imóvel.

É facultado à LOCATÁRIA colocar

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: O disposto neste contrato, só poderá ser
alterado por escrito, não se admitindo em hipótese alguma, alterações verbais.

asseio, uso e conservação.

t\l

CLÁUSULA DEClIMA SÉTIMIA: Dá-se ao presente Contrato, o valor total d\'
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

\

........-- ;.f apõe rnnttãtual não constituirá motivo para que a LOCATARlIA
CLÁUSULA DECIMA OITAVA: A eventual tolerância do LOCADOR a
qualquerinfração
alegue novação.

art. 78, da Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA yIGESIMA: A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer
a,. fnmHas delineadas no art. 79, da Lei n' 8.666/93. /ã
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®
por cento) do valor do Contrato

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA: A presente contratação é feita em
conformidade com o Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal n' 8.666, de 21 de Junho
de 1993

LOCATARIAeoLOCADOR.
T allnriÚRa. 04 de dezembro de 2017

LOCATÁRIA

Secretária de Gabinete

LOCADOR:
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CPF/MF n' 164.129.828-68
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Testemunhas
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Dispensa de licitação N' 045/2017
Processo Administrativo n' 16.942/2017
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LOCADOR: Alexandre Granghelli.

LOCATARIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

recursos e o mais que couber. &
f

Jaguariúna, 04 de dezembro de 201 7
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Mana,Emília Peçanha de Oliveira biiva

GUARltJNA
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CPF/MF n' 164.129.828-68
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