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J.AO EXPEDIENTE 

Senhor Presidente, 
	 EMIt  

Em resposta ao req 	 3018/2013, de autoria do 

Vereador FERNANDO ALVES LISBOA D aprovado por esse Legislativo, 

no qual solicita informações ao Prefeito sobre a situação da transferência da CEI 

16, informamos a Vossa Excelência, de acordo com os esclarecimentos da SEDU, 

que a Prefeitura alugou o prédio localizado à Rua Amazonas, n° 205 - Vila Santa 

Teresinha, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para atender o referido 

Centro de Educação Infantil e este mês realiza adequações visando o atendimento 

a partir de fevereiro. Os alunos matriculados serão atendidos no referido local até 

que o novo prédio seja construído. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

PA4UNZIO 
Prefeito / 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE Si CELEBRAM A PREFEITURA 
DE SOROCABA E ARACELIS RODRIGUES MOREIRA 

(Processo n° 19228/201 3) 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, pessoa jurídica de direito público 
scrita no CNPJ do MF sob o n° 46.634.044/0001-74, neste ato representada pelo 

Municipal Antonio Carlos Pannunzio, brasileiro, casado, engenheiro, residente e 
o nesta cidade, doravante denominada PREFEITURA e Aracelis Rodrigues Moreira, 
viúva, advogada, portadora do RG. N° 3.202.392 SP e CPF n° 038.365.768-72, 

na Rua da Penha,9921131 Centro - Sorocaba/SP, doravante denominado LOCADORA, 
si justa e contratada a locação do imóvel situado no n° 205, da Rua Amazonas Vila 

rezinha - Sorocaba/SP, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas: 

CLÁUSULA 1 

O prazo de locação é de 12 (doze) meses, com início no dia 25 de julho de 2013 a 
ilho de 2014, findo o qual, este poderá ser renovado mediante acordo entre as partes, 
ajustado anualmente pela variação do índice IPC-FIPE. 

CLÁUSULA II 

O valor da locação é de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) mensais, devendo ser pago 
ADOR através da Secretaria de Finanças, mediante depósito na conta corrente n° 
da Agência 0191-0, do Banco do Brasil, J.A Paula Santos Administração de Bens 

CNPJ 45.397.86610001-16 CRECI 75234, vencendo o 10  mês em 2510812013, que será 
ia primeira sexta-feira útil após o vencimento, tendo em vista os trâmites burocráticos a 
tá obrigatoriamente subordinada a Prefeitura. 

CLÁUSULA III 

A PREFEITURA utilizará o imóvel objeto deste contrato para atendimento da 
:aria da Educação para instalação de um Centro de Educação Infantil ou outras atividades 
tíveis de interesse da Administração. 

CLÁUSULA IV 

Os impostos e as taxas municipais incidentes sobre o imóvel, assim corno as 
de energia elétrica e água serão de responsabilidade da PREFEITURA 

CLÁUSULA \j 

A PREFEITURA poderá rescindir este contrato mesmo antes de seu término, sem 
no pagamento de qualquer multa ou indenização à LOCADORA. 
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CLÁUSULA VI 

Ao término deste contrato a PREFEITURA deverá entregar as dependências do 
óveI que utilizou ao LOCADOR em perfeitas condições de uso e habitabilidade, autorizando-o, 
sde já, a proceder a vistoria que julgar necessária. 

CLÁUSULA VII 

As despesas com a execução deste contrato correrão por conta da dotação 
çamentária própria. 

CLÁUSULA VIII 

As partes elegem o Foro da Comarca de Sorocaba para dirimir quaisquer questões 
iundas deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 
luas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas para todos os efeitos 
gais. 

Palácio dos Tropeiros, em 18 de Julho de 2013 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO-- 
Prefeito Mupa1- 

L 

ARACELIS RODRIGUES MOREIRA 
Locadora 

Testemunhas 

1 - o.Sim -  de Almeida Junior 	 2 
1 CPF: 079.576.678-56 	 C 

Fábio Marcelto Costa 
RG 22.277.576 

CPF 149.720.40840 


