
ilustríssimo senhor presidente da comissão permanente

DE LICITAÇAO (COPEL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA

TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP.

Proc. A>foâD
Õ61 1 1 bçl-Entrada

Eili Ap. Nogaroto ^
_ pfciocolista^,*^REF, Concorrência Pública n° 04/2020

Processo n° 4700/2020

BENEDITO BARBOSA JUNIOR, brasileiro, solteiro,

portador da cédula de identidade RG n° 34.642.199 SSP/SP e CPF/MF

294.425.628-94, residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac, 37,

apartamento 104, Centro, CEP 12020-310, Taubaté/SP, licitante já

n

qualificado nos autos do procedimento em epígrafe, com o devido

acatamento a Vossa Senhoria, conforme lhe faculta  a alínea “a”, do inciso

I, da Lei Federal n° 8.666/93, em consonância com  o item 12.3, do edital

ofertarpública,

ADMINISTRATIVO, pelos substratos fáticos e jurídicos a seguir

aduzidos.

de RECURSOpresenteconcorrência o

I - CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Conforme consta nos autos, este recorrente apresentou

toda a documentação exigida no edital referente ao procedimento,

contudo, fora inabilitado pela COPEL, que entendeu não ter havido o

cumprimento dos requisitos de habilitação imbricados na norma

reguladora (edital) da CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA, que tem

como objeto a outorga de concessão de uso onerosa de quiosques

comerciais, situados na Praça Félix Nobre de Campos.



Entretanto, conforme se demonstrará a seguir, o

entendimento firmado pela COPEL em relação à inabilitação deste

recorrente não merece prosperar.

Diante disso, demonstradas a legitimidade (licitante) e o

interesse de agir (busca da habilitação) deste recorrente, bem como ser

inegável a tempestividade no oferecimento do reclamo, estão presentes

todos os requisitos para o conhecimento do recurso.

II - AS RAZOES DO INCORFORMISMO

De proêmio, importante anotar que embora na ata da

sessão exista afirmação de que os proponentes declararam que “não irão

interpor recurso em face da decisão da COMISSÃCf, este recorrente não

estava presente no pronunciamento do Presidente da COPEL quando da

habilitação/inabilitação, eis que a própria ata anexa corrobora o fato de

que “osproponentes se retiraram antes do encerramento da sessão”, tendo

em vista que o Presidente asseverou que “os envelopes não poderíam ser

abertos, vez que não estavam todos os proponentes presentes ã sessão”.

Portanto, a explanação realizada pelo responsável pela

condução dos trabalhos mais levou a confusão, do que esclareceu as

dúvidas dos participantes, sendo, inclusive, por esta razão, alguns

vereadores do Munícipio acionados para comparecerem ao local onde se

deu a sessão.

De outra banda, necessário esclarecer que a inabilitação

do recorrente se deu por suposto descumprimento ao item 5.1.1.1, “b”,

do edital.

Entretanto, contrariando o constante na ata da sessão

pública de abertura dos envelopes, que em seu item “III”, consigna que

“o proponente Benedito Barbosa Junior, disputando  o quiosque n° 07,

deixou de apresentar a documentação prevista no item 5.1.1.1, “b”, que

diz respeito ao “Comprovante de Residência”, este recorrente afirma que

foi apresentada a conta da concessionária de energia elétrica (EDP), em



nome de José Geraldo Flávio, que é o locador do imóvel no qual reside,

conforme comprova o “contrato de locação” apresentado neste ato.

Portanto, não se pode afirmar que a documentação não

foi apresentada, pois, ̂  encontra encartada no referido processo, bem

como rubricada por todos os presentes e, embora se encontre em nome

de terceiros, o edital não determina que o citado documento deva estar

em nome do proponente, mas, exige apenas, e de forma genérica, que a

pessoa física apresente “Comprovante de Residência”.

Além disso, é fato notório que em casos similares,

eventualmente, a COPEL já deliberou pela realização de diligências para

dirimir dúvidas acerca de cópias documentais.

Neste diapasão, trazemos a regra insculpida no artigo

41, da Lei n° 8.666/93, que determina que a administração não pode

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente

vinculada.

Tal imposição legal é a alma de qualquer procedimento

licitatório, pois, ao estabelecer os requisitos e exigências editalícias, o

órgão cristaliza os parâmetros igualitários que irão permitir a todos os

interessados o tratamento isonômico, exatamente aquele que prevê o

caput, do artigo 3°, da norma de regência.

Conforme leciona Helly Lopes Meirelles: 1

"O Edital é o instrumento através do qual a administração

leva ao conhecimento público a abertura da Concorrência

ou da Tomada de Preços, fixa as condições de sua

realização e convoca os interessados para a

apresentação de suas propostas. Vincula inteiramente q

administração e os proponentes as suas cláusulas. Nada

se pode exigir ou decidir além ou aquém do Edital,

^ Licitação e Contrato Administrativo de HeUy Lopes Meirelles, atualizado por Eurico de Andrade Azevedo e

Vera Monteiro em 2006.



porque é a Lei Interna da Concorrência e da Tomada de

Preços."

É importante salientar que a igualdade de todos os

licitantes diante da Administração é princípio de máxima relevância, que

decorre do princípio constitucional da igualdade dos administrados. Tal

princípio é dogma constitucional, como pode ser verificado pelo inciso

XXI, do artigo 37 da Constituição Federal.

Na mesma toada, não se pode afastar a exegese

disciplinada no LV, do artigo 5°, da Constituição Federal que garante;

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e

recursos a ela inerentes”.

Assim sendo, embora na ata da sessão pública de

abertura dos envelopes conste a afirmação de que os proponentes “não

iriam interpor recurso”, se trata de direito constitucional deste

recorrente.

Portanto, a noção que encerra o direito de petição é

ampla e logicamente abrange também os pedidos revisionais, como são

os recursos administrativos. .í

Deste modo, podemos concluir que os recursos são uma

forma de exercer o direito de petição, não podendo os indivíduos, em

consequência, encontrar óbices para sua interposição e apreciação.

III - DOS PEDIDOS

Diante de todos os argumentos de fato e de direito acima

aduzidos, requer seja julgado o presente recurso administrativo

totalmente procedente, especialmente para o fim de retificar a decisão

que inabilitou BENEDITO BARBOSA JUNIOR, que disputa o quiosque

n° 07, e, por consectário, habilitá-lo, evitando  a decretação de qualquer

nulidade no processo licitatório, um vez que o comprovante de residência

pública de abertura dos envelopes foiapresentado na sessão

complementado pelo contrato de locação.



Nesses termos;

pede deferimento.

Tremembé, 06 de novembro de 2020.

S

<

ÉnÉdITO BARBOSA JUNIOR
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Atas de Sessões

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBp
(Lei Estadual n.s 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS
(Lei Municipal nS 3.452/2009)

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°

04/2020, PROCESSO N” 4700/2020, PARA OUTORGA DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE

QUIOSQUES COMERCIAIS, SITUADOS NA PRAÇA FÉLIX NOBRE DE CAMPOS, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Aos cinco dias do

mês de novembro de dois mii e vinte, às nove horas, reuniu-se no Centro de Eventos Professora Amélia

Maria Ribeiro dos Santos, localizada na Rua Albuquerque Lins n“ 240, Centro, nesta Cidade, a Comissão

Especial de Licitação, nomeada através da Portaria n° 7.501/2020, acostada aos autos, neste ato presidida

por MARCO AURÉLIO DUARTE DOS SANTOS, ladeado pelo servidor CLÁUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA

e pela servidora CAROLINE CRISTINA MARCONDES. MEMBROS. Apresentaram-se para o

CREDENCIAMENTO protocolando tempestivamente os envelopes “Documentação" e “Proposta" os

seguintes proponentes;

47O0./2020

nit
FoJha.

QuiosqueNome

01Sarah Regina Rodrigues

Mauro Diniz de Araújo 01

Cleuza dos Santos Cardoso 01

Guilherme Remi Nascimento Silva 05

Thaisa Cardoso de Souza Silva 06

Dernival Braz Souza 06

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva 06

Ariane Cristina Lemes 06

Antonio Celso Lazarini 06

Ana Lúcia da Silva Santos 06

Renan Augusto Madona 07

Valter Cunha de Lima 07

Ana Karoline da Silva Santos 07

Benedito Barbosa Junior 07

-I
Américo Remi da Silva 08

Karen Mayara Ribeiro M. Barbosa 08

1
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,  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBp
(Lei Estadual n.s 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS
(Lei Municipal 3.452/2009)

n t
nn

Proc.

470D/2020

Foíhí).

08Patricia Maria Serafim

08Bruno dos Santos Cardoso

À luz do art. 4°, caput, da Lei Federal n° 8.666/93 em sua redação atual acompanharam o desenvolvimento

dos trabalhos os cidadãos e cidadãs constantes da lista de presença (LISTA n° 02), bem como os

Representantes (LISTA n“ 01), ambas anexas a esta Ata. Dados os cumprimentos aos interessados e

esclarecimentos iniciais quanto ao desenvolvimento da sessão, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO" e

“PROPOSTA" foram rubricados pela COPEL e pelos presentes, atestando a inviolabilidade dos mesmos.

Encerrada a fase de credenciamento, a COMISSÃO iniciou a abertura dos envelopes contendo a

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", vistou OS respectivos conteúdos e permitiu, em ato contínuo,

vistas dos mesmos aos Proponentes presentes. A Comissão cotejou com o Edital a documentação que foi

apresentada, e INABILITOU os seguintes Licitantes; I) O Proponente Mauro Diniz de Araújo, disputando o

Quiosque n° 01, deixou de apresentar as declarações previstas nos itens 5.1.3, 5.1.4.1 e 5.I.4.2. II) O

Proponente Valter Cunha de Lima, disputando o Quiosque n° 07, deixou de apresentar a documentação

prevista no Item 5.1.1. III) O Proponente Benedito Barbosa Junior, disputando o Quiosque n° 07, deixou de

apresentar a documentação prevista no item 5.1.1.1, “b”. IV) A Proponente Karen Mayara Ribeiro M.

Barbosa, disputando o Quiosque n° 08, deixou de apresentar a documentação prevista no Item 5.1.1. Todos

os demais Proponentes cumpriram os requisitos de habilitação exigidos no Edital e se encontram aptas.

Indagando-se os presentes, não houve apontamento sobre a documentação apresentada sendo unânimes

em silenciarem-se. Considerando-se que as Proponentes não representadas, bem como as que se

retiraram antes do encerramento da sessão, declararam que não irão interpor recurso em face da decisão

da COMISSÃO, e, a fim de dar celeridade ao certame, tendo em vista razões de interesse público, o

Presidente lançou mão da faculdade prevista no item 7.7 do Edital. Assim, abriu os envelopes

“PROPOSTA". Todos os presentes vistaram as Propostas, que, após a análise, foram ACEITAS E

CLASSIFICADAS: QUIOSQUE n° 01: 1®) Cleuza dos Santos Cardoso, R$1.550,00 (hum mil quinhentos e

cinquenta reais); 2^) Sarah Regina Rodrigues, R$1.190,00 (hum mil cento e noventa reais). QUIOSQUE n°

02: Não houve proposta. QUIOSQUE n“ 03: Não houve proposta. QUIOSQUE n° 04: Não houve proposta.

QUIOSQUE n° 05; Guilherme Remi Nascimento Silva, R$1.562,35 (hum mil quinhentos e sessenta e dois

reais e trinta e cinco centavos). QUIOSQUE n° 06: 1^) Ana Lúcia da Silva Santos, R$2.299,00 (dois mil

duzentos e noventa e nove reais); 2^) Thaisa Cardoso de Souza Silva, R$2.180,00 (dois mil cento e oitenta

reais); 3®) Antonio Celso Lazarini, R$1.923,00 (hum mil novecentos e vinte e três reais); 4®) Niiza Aparecida

Dias do Nascimento Silva, R$1.662,35 (hum mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco

centavos); 5®) Ariane Cristina Lemes, R$1.601,00 (hum mil seiscentos e um reais); 6®) Dernival Braz Souza,

R$1.522,51 (hum mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos). QUIOSQUE n“ 07:1®) Ana

Karoline da Silva Santos, R$2.501,00 (dois mil quinhentos e um reais); 2^) Renan Augusto Madona,
2
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBp
(Lei Estadual n.s 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS
(Lei Municipal n^ 3.452/2009)

R$2.005,00 (dois mil e cinco reais). QUIOSQUE n° 08: 1®) Patricia Maria Serafim, R$2.600,00 (dois mil e

seiscentos reais); 2^) Américo Remi da Silva, R$2,362,35 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta

e cinco centavos); 3^) Bruno dos Santos Cardoso, R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Declarados

vencedores os primeiros colocados, o Presidente procedeu com a leitura da ata, declarando encerrada a

sessão, às onze horas e cinquenta e sete minutos. Esta Ata/ Laudo de Julgamento e demais convocações

serão publicadas na Imprensa Oficial Eletrônica do Município, na forma da Lei Orgânica do Município,

disponibilizada no sítio wvvw.tremembe.sp.aov.br. Todos os presentes foram informados que este processo

estará disponível para consulta e extração de cópias, na Secretaria Municipal de Administração, em atenção

ao Princípio da Publicidade e à Lei Federal n“ 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à

Informação). Todos os demais atos deste certame serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do

Município, no sítio <http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial>. Subscrevem-na:

Pela COMISSÃO:

Marco Aurélio Duarte dos Santos

Cláudio Antunes de Oliveira

Caroline Cristina Marcondes

PROPONENTES PRESENTES (no encerramento da sessão):

Sarah Regina Rodrigues

Cleuza dos Santos Cardoso

Thaisa Cardoso de Souza Silva

Dernival Braz Souza

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva

Américo Remi da Silva

Patricia Maria Serafim

Bruno dos Santos Cardoso

f>roc.

47QÍ>.'20',Í0

tf
Folha.

3
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LOBO
IMOBILIÁRIA

CREC1158.738

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Os signatário.s de.ste instrumento, abaixo qualificados:

LOCADOR: DIRCEA MOURA CHAGAS

Profissão: AposentadaNacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Divorciada

CPF; 412.503.628-49 RG: 52.968.820 SSP/SP

LOCATÁRIO: JOSE GERALDO FLAVIO
Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

CPF: 043.347.668-03

Profissão: A

RG: 17.854.

dvogado

033 SSP/SP

LOCATÁRIO: BEÍSÍEDITO BARBOSA JUNIOR
Profissão: ComercianteNacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Solteiro

CPF: 294.425.628-94 RG: 34.642.199 SSP/SP

LOCATÁRLA: KAREN ̂LAYARA RIBEIRO .MADEIRA BARBOSA
Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Solteira

CPF: 396.866.848-08

Profissão: Do Lar

RG; 48.227.177 SSP/SP

De um lado, o LOCADOR, proprietário do imóvel abaixo, e de outro, o LOCATÁRIO, todos acima qualificados; tem
por justo e contratados, a locação de um imóvel, que mutuamente aceitam e outorgam mediante as seguintes cláusulas e
condições;

IIVIO^TIL DA LOCAÇ.ÃO: Rua Olavo Bilac,, n" 37 - Apto 104 - Cond. Residencial Diana - Centro - Taubaté,'SP. CEP 12020-

PR.4ZO DA LOCAÇÃO; 30 meses
INICIO DA LOCAÇÃO: 26 de Maio de 2020.
TÉRMINO DA LOCAÇÃO; 26 de Novembro de 20z2.
VTINCLMENTO DA LOCAÇÃO; Todo dia 30 (trinta) de cada mês, subseqüente ao vencido.
NATUREZA DA LOCAÇÃO: Exdusivamente Residencial

I ~ O valor mensal do aluguel é de RS 1.550,00 (Hum mil e quinhentos e cinquenta reais), reajustáveis anualmente,
utilizando o índice IGP-M da fundação Getulio Vargas vigentes na ocasião, sendo que o não pagamento na data prevista
acarretará multa de 10% (dez por cento) do valor do aluguel, ficando o LOCATÁRIO, sujeito às penalidades da cláusula II deste
contraio. O aluguel deverá ser pago via Boleto Bancário, ou onde a quem for indicado por escrito pelo IMOBILIÁRIA.

Primeira — Decorrido o prazo de jO (trinta) dias de atraso no pagamento do aluguel, será promovida a devida Ação de
Despejo, sujeitando-se o LOC.ATÁRIO ao disposto na cláusula II,

Segundo - 0(A) LOCATÁRIO(A) fica ciente que caso ele não receba o boleto bancário até 03 (três) dias
anteriores à data do vencimento do aluguel em cirso, o mesmo deverá solicitar uma 2“ via na Administradora LOBO
IMOBILIÁRIA.

II - Não cumprido o prazo que faz referencia a cláusula anterior, serão cobrados: juros moratórios; correção monetário
autorizados por Lei;_ honorários de advogado, pam cobrança extoa judicial ou judicial e todas as despesas a que der causa, para
cumprimento desta, independente de qualquer outro prazo ou moratória.

_III - Expirado o prazo contratual, o LOCATÁRIO, mesmo que tenha manifestado desinteresse pela continuação da
LOCAÇAO ou tenha desocupado o imóvel responde pelo pagamento devioamente corrigido, e demais encargos até a entrega real
e efetiva das chaves ao LOCADOR ou ao ADMINISTRADOR.

Primeiro - O LOCATÁRIO poderá denunciar a.locação mediante aviso por escrito ao iocador, com antecedência
mínima de trinta dias. Na ausência do aviso, o LOCADOR poderá exigir a quantia correspondente a um mês de aluguel e
encargos vigentes quando da resi lição.

IV - O LOCATÁRIO é responsável pelo pagamento da taxa de água, da taxa de luz sobre instalação 150390434,
gás da ultragás sobre código cliente 551717 (onde  é necessário fazer a transferência de titularidade antes de retirar as
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chaves)e esgoto e condomínio do prédiõque incidam sobre o imóvel, oa quaisquer outros impostos e/ou taxas que venham
incidir sobre o imóvel objeto deste. O l.OCADOR fica responsável |®to imposto Predial e Condomínio do Prédio.

V - O LOCATÁRIO se obriga a:
A manter o imóvel locado no mais rigoroso estadts de conservação e limpeza fazendo reparos que porventura se

tomem necessários para a instalação sanitária, conservação da pintura, calçada, dobradiças, puxadores, fechaduras,
chaves, trincos, portas, torneiras, vidros, desintupimentos de encanamentos, mantendo tudo em perfeito estado de
funcionamento para assim devolver o imóvel locado quando findo ou rescindido o presente contrato;
.A informar a imobiliária em caso haja necessidade ae reparo estrutural onde deverá fazer três orçamentos
sendo encaminliada a imobiliária para aprovação do Locador. Não sendo autorizados repai'os sem autorização
do locador onde o mesmo não arcará com as despesas.
A não colocar pregos, paraílisos ou buchas nas paredes e assim fazendo retira-los quando da desocupação do
imóvel procedendo o reparo e pintura restabelecendo a situação anterior.
Todo material a ser empregado para o cumprimento das letras a e b acima deverá ser da mesma qualidade, tipo, cor
e medida do existente imóvel;

A não fazer quaisquer instalações ou adaptações, benfeitorias ou obras, sem autorização escrita do LOCADOR.
Estas uma vez feitas, aderirão desde logo ao imóvel, não podendo o locatário remove-las ou exigir qualquer
indenização;
A não transferir, ceder ou sublooar total ou parcial o imóvel, a titulo ou gratuito, sem previa e expressa autorização
do LOCADOR, sob pena de grave infração contratual, autorizadora da imediata rescisão contratual, além do

pagamento da multa prevista na cláusula VIII;
A não instalar vitrinas, anúncios ou dísticos na parte externa do prédio, senão nos lugares para isso destinados, com

as dimensões e formatos aprovados previaraente pelo LOCADOR.

O LOCATÁRIO não poderá mudar a natureza da locação que for estabelecido no cabeçalho deste contrato, sem o

consentimento por escrito do LOC.ADOR, sob pena de grave infração contratual; autorizada da imediata rescisão
contratual, além do pagamento da multa prevista na cláusula VIII
Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o LOCATAEIO abandonar o imóvel ou pedir a
rescisão deste contrato, salvo procedendo a vistoria judicial que apure estar a construção ameaçando a reina
Á proporcionar vigilância no imóvel com relação incêndio, respondendo civil e criminalmente pelo evento, excefs
nos casos de força maior, conforme artigo 1208 do Código Civil;
ÚNICO: O Locatário deverá apresentar ao LOCADOR,  o modelo de sua propaganda (fachada), que somente será
instalada com autorização do LOCADOR.
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VI - No caso de desapropriação do imóvel, ficará  o LOCADOR desobrigado por todas cláusulas deste contrato,
ressalvando o LOCATÁRIO tão somente a faculdade de haver do noder desapropriante a indenização que por ventura tiver
direito.

VII - Todas as obrigações, oriundas do presente contrato, vencer-se-ão independente de qualquer interpelação judicial
ou extrajudicial.

Vni - Fica estipulada a multa de TRÊS ALUGUERES, vigentes na ocasião do fato gerador, na qual ocorrerá a parte
que infringir qualquer cláusula deste contrato, com a faculdade para a parte inocente, de poder considerar rescindida
simultaneamente a locação independenteraente de qualquer formalidade, Essa multa será paga segundo a proporção prevista no
Artigo 413 do Código Civil, seja qual for o tempo deconido do presente contrato. Fica entendido, que se a rescisão for motivada

pelo LOCATÁRIO não perderá o LOCADOR com a cobrança ou recebimento da multa, o direito de exigir do LOCATARIO o
que lhe for devido por alugueres e bem a.ssim o de cobrar pelos estragos porventura constatados, não se eximindo ainda o
LOCATÁRIO, em qualquer hipótese, das demais obrigações contratuais.

IX - O LOCADOR poderá a qualquer tempo, a seu arbítrio, vistorim- ou fazer visita ao imóvel ora locado, por pessoas
de sua confiança ou pelo ADMINISTRADOR do mesmo, sempre nos dias úteis no horário comercia! com prévio aviso do
LOCADOR e/ou ADMINISTRADOR.

X-No caso ser colocado a venda, o LOCATÁRIO autoriza desde já, a colocação de placas, em locd de comum
acordo acertado entre as partes, levar possível comprador sempre nos dias uteis no horário comercial com prévio aviso do
LOCADOR e/ou ADMINISTRADOR

XI - Obriga-se o LOCATÁRIO a satisfazer todas as exigÊncias do Poder Público a que der causa.

XII - Em caso de incêndio ou qualquer calamidade que exija a reconstrução do imóvel ficará rescindido  o contrato,
obrigando o LOCATÁRIO a fazer a entrega imediata do imó vel rara as obras necessárias.

XIII - Havendo regulamento especial, pai-a c imóvel, o LOC.ATÂRIO se obriga a respeitá-lo integralmente, como mais
cláusula deste contrato, do qual automaticamente passará a fazer parte integrante.uma
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XIV - Para todas as questões resultantes do presente contrato será competente o Foro da Comarca de Taubaté por mais
privilegiado que outro possa ser. Os honorários de Advogado contratado pelo LOCADOR ou pela ADMINISTRADORA do
imóvel, para efetuar cobranças extrajudiciais ou judiciais, serão devidos pelo LOCATÁRIO na base de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do débito existente, além das custas e demais comunicações legais a que se der causa. Essa porcentagem poderá
reduzida para 10% (dez por cento), se a responsabilidade for liquidada amigavelmente no escritório da ADMINISTRADORA do
imóvel, antes de qualquer medidajudicial pelo Foro local.

XV - Independendo de qualquer tipo de seguro abrangendo seus pertences, contidos no imóvel, o LOCATÁRIO
se obriga a fazer no ato da assinatura o seguro contra incêndio do prédio ora locado, sendo renovado anualmente. Sendo o
valor compatível com a reconstrução do imóvel, indicando o LOCADOR como primeiro e único beneficiário.

XVI - O Locatário deixa como garantia e fiança o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), que ficará depositado
conta da ADMINISTRADORA no Banco ITAU

CORRETOR DE SEGUROS EIRELLI-lvIE — CNPJ 21.744.588/0001-68, que será devolvido corrigido de acordo com índice da
poupança no ténnino deste contrato, salvo no caso  o Locatário não cumpra todas clausulas estipuladas neste contrato, o caução
poderá ser usado para cobrir todas as despesas que vier a ocorrer. O locatário concorda desde já que qualquer debito que houver
após 0 fim da locação, os valores serão subtraído da caução a ser devolvida ao locatário. Caso o caução não cumpra eventuais
débitos existentes com o fim da locação, os valores deverão ser complementados pelo locatário.

XVn - Os cheques entregues para o pagamento do aluguel, ou de quaisquer outros encargos, serão recebidos sob a
cláusula ‘Pró-Solvendo” e sua devolução constituirá o LOCATÁRIO em mora, sujeitando-se as comunicações legais.

XVm - Findo 0 prazo contratual, o LOCATÁRIO declara-se ciente que deverá devolver o imóvel objeto da locação do
LOCADOR, independentemente de qualquer notificação ou aviso, ou se houver interesse na renovação, o LOCATÁRIO deverá
procurar o escritório do administrador 30 (trinta) diiis antes do seu término.

XIX - Os casos omissos no presente contrato serão regidos pela Lei do Inquilinato vigente na ocasião do fato gerador.

XX - Em comum acordo entre as partes, fica determinado que durante a vigência do presente contrato, se o governo
autorizar reajustes em períodos menores à 12 (doze) meses, automaticamente será utilizado o menor período de reajuste do
aluguel mesmo que este contrato passe a viger por prazo indeterminado. <

XXI - No término de presente contrato, o LOCATÁRIO se obriga a devolver o imóvel inteiramente desocupado, em
perfeito estado de conservação e limpeza respondendo pelos danos e prejuízos porventura causados ao mesmo; pagando os
alugueres até a data do término dos serviços para  a colocação do imóvel em condições ds uso. inclusive com acréscimos de
alugueres, correção monetária e mais o estipulado na cláusula VIII e outras penalidades.

XXII - O Locatário se compromete a fazer a transferência da conta de luz sobre n“ de Instalação 150390434 para seu
nome, sob pena de multa de 20% do valor da locação, e sob pena de arcar com as custas processuais de danos morais de
quaisquer pessoas que vier ter o nome negativado em decorrência do mesmo re.sponsável ter inadimplindo os valores da
conta de energia elétrica.

XXIII - Fica estipulada pelo Locador uma taxa de manutenção da pintura do imóvel no valor de um aluguel e
meio, que deverá ser pago pelo locatário na entrega do irnóvd. Salvo no caso o locatário faça a pintura e manutenção
adequada aprovada pela imobiliária ou pelo locador.

XXIV - De acordo entre as partes, fica decidido que após 12 (doze) meses, ambas as partes ficarão isentas da
multa contratual, estipulada na cláusula VIII áeste contrato.

ser

na

Agencia 8149 - C/C 43575-5 - RODRIGO FERNANDES LOBO

As partes: I.OCADOR, LOC.ATARÍÜ, leram o presente contrato e estão de acordo com todas as condições aqui
combinadas, para mais alegarem de ignorância no futuro.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor na
presença de (02) duas testemunhas que também assinam.
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Taubaté. 22 de Maio de 2020.
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Locatária

BENEDITO BARBOSA JUNIOR
Locatário

Testemunhas:

Estefânia Faria da Luz
RGn“ 28.012.445-4

Rodrigo Fernandes Lobo
RGn°'35.081.578
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