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condiÇ nas a seguir enunciadas de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato. mediante as cláusulas e

1 -

') 2.

3.

3.1. Ao LOCADOR obriga-se a

das especif caçõelmovei e P peoeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em estrita observância

ã l :ll$giÍ ãlEEiÇEHUHg::::'m=u=T.=mJE:;
3.1 .3. Garantir. durante o tempo da locação. o uso pacífico do imóvel

3.1.4. Manter, durante a locação. a forma e o destino do imóvel

3.1 .5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação

3.1 .6. Auxiliar a LOCATÁRIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da realização da vistoria

3.1 .7. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações
despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendentes '

nestas compreendidas as

3.1 .8. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio, se for o caso
refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício. como:

entendidas como aquelas que não se

' r
a. obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;

b. pintura das fachadas. empenas, poços de aeração e iluminação, ?:g);;limo das esquadrias

H
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c. obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício

antedonl30?nes trablalh star e previdenciárias pela dispensa de empregados. ocorridas em data

esportelaçae ldeeequipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de íntercamunicação, de

'') f. despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum

eHraordinár ande fundo de reserva. e reposição deste, quando utilizado para cobertura de despesas

IÚIH:lil:H gK:ll:BXilHHilBJI i :$::
3.1 .1 0. trintregar o imóvel em perfeito estado de funcionamento, no que diz respeito ao sistema hidráulico e a

processo de dispeurante aicitgenoila do contrata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

3.1 .1 2. Informar à LOCATÁRIA e.uaisquer alterações na titularidade do imóvel. inclusive com a apresentação

'3
4.

4.1. A LOCATÁRIA obriga-se a

4.1 .1 . Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste Termo de Contratos

4.1 .2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido
o fim a que se destina. devendo conserva-lo como se seu fosse;

compatível com a natureza deste e com

4.1 .3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves. para fins de xrerifica"ão minucios- --- - -'. ...
oo lmovel. fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos existentes; uv --"--u'.-v a uu e luso

4.1 .4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu. conforme documento de descrição
minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normall

eventuCom rnlcareao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este íncumba, bem como as

4.1.6. Consentir com a
LOCATARiA o direito ao sendo assegurado à

mais de dez dias, nos
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termos do artigo 26 da Lei n' 8.245, de 1991;

!::HIÊ';;=:gU 3:.:.!:Ê!!=:,=R.'; -. '"'"..ou nas suas instalações provocados por

MÜ ilÊ$ iHI.l:: B3:hlu á:: pss.i:! ; f ::!
''1

lããHhHBlsHIÚB=&ãü=w -:;..::p=m.g;. ,=u=, .;.mn

sua adm nistar as despesas ordinárias de condomínio, se for o caso, entendidas como aquelas necessárias à

condomínio; ncargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do

b. consumo de água e esgoto. gás. luz e força das áreas de uso comum

c. limpeza, consewação e pintura das instalações e dependências de uso comum;

d. manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos mecânicos e

de esp Urbes ao e mnservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática

f. manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrõnico e antenas coletivas;

g. pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum:

h. rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da locação;

:=:,!::T=!'==:EU.H:\pPa:HRUÊH11'=:,::Uf::;g;'"--'"'-';,;. ..

ãlbFzeq'ã=:g=!at:E:nl;:'=:='=:=,'::ss:ã:'=i:í''? g:á::!:u: :'=

4.1.1 1. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se houver) e água e esgoto;

ã$ !qlllill : !='?==::: :u=?==": m: :=:ai;
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Rua Alfredo Bueno. 1235 - 1/ 9780/ 9825/ 9792/ 9707/ 9757

4.1.13. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos, se for o caso.

5.

ilbHH:U$1 B1111 ll l EGHÊZIFslws m :
desempenho das suas atividades já autorizada a fazer, no imóvel lacado, as adaptações indispensáveis ao

E==:1::lS:==à'S=.al;ZH%U.ÜE':=n.'::i.mp.J:Hl::l: : ';='1:.==
6.

6.1. O valor do alugueltmeasaseise R rea000 00 (Três mil, reais), perfazendo para os 12 (doze) meses o valor

i'@l$gWK3%psbi sl:ila ui ini:Eisl $

'3

7.

7.1 . As despesas decorrentes da presente contratação correrão serão pagas através da Dotação Orçamentária
7634. . l v.JU l .uu41 .zu4Ó.3.3.90.39.00 -- ficha 289 -- Tesouro Próprio -- Nota de Reserva Orçamentária na

8.

8.1. O pagamento do aluguel será efetuado até o décimo quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, desde
que o recibo da locação correspondente tenha sido apresentado pelo LOCADOR, nos termos da cláusula 8.1.1 .

8.1 .2. O recibo deve ser apresentado à Secretaria responsável pela locação
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EHRI UEllGBW H:w:='n:i ::!::
8.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto', pelo FISCAL do contrato, sobre recibo apresentada'3

8 3.1 0 iatesto" fica condic onado à verificação da conformidiade.do documento de cobrança apresentado pelo

8.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

in ducado pelmLOo será efetuado mediante depósitos m contsl corrente. na agência e estabelecimento bancária

que porventura não tnao seirespcosabia no por qualquer despesa que venha a ser efetuada pelo LOCADOR,

9.

iâãg;81u.'â::uip=1=.J.:.í!:ã:? =: ,Há:'g:/gJ==\:::=u,$/:i=f:

Termo, precedido de vistoria do ímóveltação só terão início a partir da data da entrega das chaves. mediante

9.1 .2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

HgkZ Z Ü EhBâllE:E F«m:!=i:.;;z:*:.i
10.

artigo 8o da Lei n'to. continuarágem vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel;:jgcado. na forma do
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no IGPM FGV ou outro quelenha substituí-lo.tério da LOCATÁRIA, poderá ser aplicado o reajuste com base

1 1 .2. O reajuste. decorrente de solicitação do LOCADOR, será formalizado por aditamento

lle!.c=msu.ma:m!: : :s :ãHS.fsÊTme:H:R:5';g'==s.?sm :g:''1

12.

qual competirá d rimar as dú\r das que surgirem no curso de sua ida poçuo. representante da LocATÁRIA, ao

IÊH $8 H$: m n unn!:
1.3;:.i?i=. "" ;.,..,:1::'!:'H.:'E.lil'E:=;lã â = ÊU =.::gi.'' "-*,;'. -.,.,;. ",
1 2.1 .3. O LOCADOR poderá indicar um representante para representa-los na execução do contrato
13.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei no 8.666. de 1993
14.

14.1 . As partes do presente contrato serão passíveis das seguintes sanções:

IH $$h H$HRg$wm::nzu
1 1 ilg EL:i.HTHH:%Sliii Zm=gÜEã,Ê
14.1.3. A multa diária por inadimplemento não ultrapassará o valor de 3 (três) aluguéis Dgnsais.
15.
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lãâÊ=SÜEB'El=BEUgE :ll!.HUFu:J=

11 1 UHFI au'is:31:'n'::â'ü:l? u:s''')

HL.: '31:1:=?:W='USnÜ''!;iU !U;::,::J-l.= Ê:Z;::

iria H:inmç: lii)IRIA:

l iÜBIXgiH18%.B =s
]:l;:.:z=ünü=:' .:P«.;S:S, J:E .u:\as:al.H''';,;.escrita entregue

::=i.=g:, !:: ãEâ::'=::1::L,-.::.':Hl;lH .=31='!'E,==.:Hlgã: ã;;;:=g;,g

15.6. O termo de rescisão deverá indicar. conforme o caso

15.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumprídosl

1 5.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos

15.6.3. Indenízações e multas
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16.

lli iHH$$1 n:::nii
17.

''1

::J 111';Sg*s.s,=Z=â:=::::g.fgHSHS::'='bu,s:'i:sE: -"'-", "*''. -.' "''; p''"'-'g',-.

caso. à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Cantas do Estado de São Paulo.
19.1 . Na qualidade de LOCATÁRIA E LOCADOR assinarão Termo de Ciência e Notificação, relativo. se for o

::!:sl$ UI Ifg IE;an : :!='zl. a !: : :á;JE:T'=f''1

Jaguariúna. 13 dejaneiro de 2020
LOCATÁRIO.

/ r'l
PREFEnuR
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete

bu«aK..oB,.
LOCADOR

THALEDeLlfcoELHO BORGES LAMA A LTDA
CPF:451.637.821-34
RG: 2.401.215 SSP/GO Rlr . 2 1Jil nÁa can/on

Prefeitura da Munidpio deJaguanúna Página 9 de ll



TERMO DECIÊNCIAE DE NOTIFICAÇÃO

IEÊ i$ HE wu extçw"

g$i$1gBl:iiKii ln;;ilâ$1 ,isÊ$ã li~lF IU Hil
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

ilUllR:iE $$UIBF::jv : ! ::mn!.s'sg=ni:i..'1

CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

Jaguariúna, 13 dejaneiro de 2020

Centro, 13.910-025

Assinatura
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Pele..L:QÇ:êIÁRiA=
Nome: Mana Emília p

g8: BJ. '''".',. ;'-"
Data de Nascimento: 14/05/1 966

=Ü$1$gl$ HBã';a.=;::: z;a«'-"
SP

Assinatura:
l
/

Egl9.l:Qç:ADon:

Nome. Thales Coelho Borges Lama
cargo: Engenheiro
CPF: 451.637.821-34
RG: 2.401.215 SSP/GO
Data de Nascimento: 09/07/1 969

Endereço residencíalas.SP. ua Jasmin, n' 310
E-mail institucional:
E-mail pessoal: -. .. ...........
Telefone:(1 9) 3867-0600/ 3867-3902

ut''-..2-L
4

Apto 82 A, Bairro Chácara Primavera

Assinatura: .Ü.Sà:X.-,=...

Carge: FnrnandorFerraz Marcondes de Souza

;HâTah::.Eg';
g$4? ::i:iuÜ.:'
E-mail institucional: Rua Comandante Gastão Moutinho, na 95

E-mail pessoal: ---...............
Telefone: (1 9) 3867-0600 / 3867-3902:....-

bairro Morumbl, na cidade

Assinatura: 2Z
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