
PROCEDIMENTO LICITATóRIO N' 01 3/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N'002/2020

CONTRATO N'012/2020

1 .

2.

2.1

'ã
O presente Termo de c(lftrato é formalizado com fundamento no art 24 inclso X, da Lei
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a

n' 8.666, de 1993

DES DALI

3.1. A LOCADORA obriga-se a:

3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas conslia es pe uao para os fins a que se desta

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 imóvell

3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locaçãol

realizaçuxi iarvatLOCATÁRIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando d

3.1.7. Pagar as taxas de a

"«p'"ú'''=;;K=;;1;'Á=!==i=;'::21i!:'.=..IHEl;.E S: éÇ5 =H!";, -"*"

aquelas que não se reriram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, como:
3.1.8. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio, se for o caso, entendid

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

esquadrias externaadas' empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das

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

ocorridas em data anterior ao início da locaçaol
d. indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de

intersomunioade ,equpamentodeea segurança e de incêndio, de telefonia, de

f. despesas de decoradiio e paisagismo nas partes de uso comuml
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cobertura de despesas extraord náriasl e reposição deste. quando utilizado para

hidráulico e a rede elétrel em perfeito estado de funcionamento, no que diz respeito ao sistema

exigidas no processo de dispensa de ccntrato,, todas as condições de habilitação e qualificação

3.1.12. Informará LOCATÁRIAquaisqueralteranões n ---.:... . . . ,
apresentação da documentação correspondente a uluídlludae ao imóvel inclusive com a

RIA

4.1. A LOCATÁRIA obriga-se a

Conlr Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste Termo de

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

ãH'E:glXiã l$EããX:lBX!::EWUUH:

S== .: ÊS:à/-:,:::'::'::*.;= ,:E:,.,'tJ.. :::'.=H:E

como as evenüiais turbaçDOR e quceiuer;dano ou defeito cuja reparação a este incumba bem

l&Gl:lBH Bl: :lÜIEI Él?'ll$s s:,m::
4.1.7. Realizar o imediato reli:ll4.dç)s danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações.
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provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizadosl

IÜ Êg ãlãKEBTJH UI :am='

=ã.'=lHUiERI .il?l=X:lãl U l
4.1.10. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, se for o caso, entendidas como aquelas

empregados do condomínioalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos

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

c. limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum:

d. manutenção e conservaçdo das 1; ões e equipamentos hidráulicos. elétrlcos,

: l:Eli='E?.;i.!'=Egji!; 11::11:*; ;ç'" e equipamentos de uso comum

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

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

locaçe::s de saldo devedor. salvo se referentes a período anterior ao início da

HI$=H: :Ê.'Z':.!:.;EÊ'=ãÍ.f=;, ::.#':;I:I:::*.:"!=.= !H::!. ::

alia.::$:G$:;=; op:::S: =d:gUFJ:;,!=E'==7'EhS:

igual' esgotoas despesas de teteífje e de consumo de energia elétrica, gás (se houver) e
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I$S Hh!:IãIEI $ 8 #.ELã:T.nn'::, ::
o caso. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos, se for

5.

h8HM 1111 IB BI Bg';,:Rqllj : Efg
5.1.1. A LOCATÁRIA fica desde já autorizada a fazer,
indispensáveis ao desempenho das suas atividades. no imóvel locado. as adaptações

Hã:llHH R$HH UWi.x%z:u': nlpÊ=:
6.

8: 1l :::?: .lm:l:=ã=T&:J.:g..i.í8:iil:'lq=:;U :q!,.?u=!' -;'; " .:

R$H:W1 8H #l!$111zaimu

7.

Üã$1:=US'lt:llâli H'3n i'gm K ==' . g:!'{.::s:Ê,gs,.:Tm:
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8.1.2. O recibo deve ser apresentado à Secretaria responsável pela locação

EMTzlÊ BÜ : :! l E3HÜ l:.=:*aw:.:

EgUEIBEHIEFiEXHK IHB !m:::
recibo aprgamento somente será efetuado após o "atesto' pelo FISCALL ao contrato, sobre

:J:=*= vg;:'[89zRavsJ,!:SITE l:n =!:::á= =nü ..'' '; -';

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

nâ.:g=g'E.reli, .:Sl:='.=il'ã21ãÜEt'h E:l .S:l,.!i:';:E;..?ii,lgã.: aç;:

gá Ê.$ENê;lâ=:.=J:nT='lHÊ :ai,um:?::'!=,!.« "-"' ; ", .'."";

%Õl11i$$!; ã qm ::'m ::
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9.

H Eg E:ÜH:g:.E:H*E.=S.=J:â'Sga.=:=::Ig'J:H.;:!:R EE: :

:ÊIJ.:??,.E31gL'=H.'Ti;h='='SE:,; ~.'llã:.:l''' ' -;"', ~; ~;*; ; "*'',; ~"
9.1.2 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo

10.

lO.'l.reste contrato continuará em4v:gor em qualquer hipótese de alienação do imóvel lacado,

1 1.

outro que venha substituí- o.o contratual, será aplicado o reajuste com base no IGPM/FGy ou

1 1 .2. O reajuste, decorrente de Solicitação da LOCADORA, será formalizado por aditamento.

ll :$ ã$ 11HTIBHKB %R:.=?'=K:i: :
12.

:ãêÉ;aX','=ã:J::H:P=n: !: :=FE;EE;HH=:JZ H:HSgÊ . ~;

r
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Rua Alfredo
Fine: (19) 3867

iãEe=:5nã!':"n'::&::'!u;=m iãrs::;hall :u=:
contrat A LOCADORA poderá indicar um representante para representa-lo na execução do

ES

da Lei n de lr99oes contratuais reger-se-ão, no que couber, pela disciplina do artigo 65

DES

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

disP.l.tDAaLocsâiía RIA: O atraso no pagamento do aluguel atrairá a incidência do

8BgHH:l$nl'Ü:l HSHGSii ágil
mensais. ulta diária por inadimplemento não ultrapassará o valor de 3 (três) aluguéis

compensação e não impedem que o credor pleiteie indenização suplementar.
14.1.4. Em qualquer caso as multas remuneratórias possuem caráter de piso de

TUAL

li 8EI li ÜUÜÊll:$ ::; a :;;nâ:;g

IM#HF:mi Kln::m
::Ê=U=, :X'q'l,T:l'X:.'aE, ã.'F8'';:, ii:.ui:S ' "'"'"'. ~" "'-'*""
1 5.2.1. Caso, por razões de interesse público. devidanÊnte justificadas, nos termos do incisa
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lã:lllm f'=H%=';!'1,Ê:ãH'="zS.==U:g g'l::ü;:3:X''àg

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

15.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos:

15.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos:
15.6.3. Indenizações e multas.

os

;$'$ÍHH$illRHB#
Ão:
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18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Jaguariúna/SP, com exclusão de qualquer outro
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

por

g4d=iT:Eg E?::==:1=pmâ:u::: :m:;. :la:::s:'l:n

".,;.':Ü gH lllli i$EHHI EUãhF: e%
Jaguariúna, 16 dejaneiro de 2020

LOCATÁRIA

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

LOCADORA
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TERMO DECIÊNCIA EDE NOTIFICAÇÃO

l ocalizado na Rua Maranhão, 2211, Loteamento Capotuna,

Bg.IH-.'--' " """-ú"

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

LIXE':'"'

Jaguariúna. 16 dejaneíro de 2020

Jardim Venturini, Jaguariúna - SP

Assinatura

Página ll de 12



relê..L:Qç:ATARIA:

g$i $J. '''".',, ;',"
Data de Nascimento: 14/05/1 966

F Es:i.E::,=luÜ.âüsiu;s:p' ç!- '; '':
F:zii nspi# a$ ;;: '"';,",'";

-464, Jaguariúna
SP.gov.br

SP

Assinatura

Bela.LQÇADon:

gBP'iâEfÜ#-,"'

Telefone:

Rua Antonío
de São Paulo

Fina 30 casa 228 Residencial Paninl

Página 12 de 12


