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Assis, quarta-feira, 1 de março de 2017

DIÁRIO OFICIAL DE

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito de Assis

Nº 2305

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 

01/2017 

Que entre si celebram a PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE ASSIS e a FEMA, em Regime de 

Cooperação Técnica, Científica e Educacional, 

na forma que especifica.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 

o n 46.179.941/0001-35, denominada CONVE-

NENTE, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 

926, no Município de Assis, Estado de São Paulo, 

neste ato representado por seu Prefeito Senhor 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, 

casado, portador do RG nº 10.908.015-4 - SSP/

SP e do CPF nº 004.959.018-90, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Carlos da Silveira, nº 

345, Vila Orestes, nesta cidade, e a FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - 

FEMA, pessoa jurídica de direito público, inscrita 

no CGC/MF sob o n. 51.501.559/0001-36 deno-

minada CONVENIADA, com sede na Avenida 

Getúlio Vargas, n. 1.200, Vila Nova Santana, 

nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, nes-

te ato representada pelo Presidente do Conselho 

Curador, Senhor ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA, 

Arquiteto, com R.G. n. 12.870.313-1 SSP/SP e 

do CPF nº 015.381.258-38, residente na rua José 

Severino dos Santos, 131, Apto. 202 – Residen-

cial El Salvatore – Vila Fiuza, na cidade de Assis/

SP, devidamente autorizados pelo artigo 84, 

Inciso X da Lei Orgânica do Município de Assis, 

resolvem celebrar este TERMO DE CONVÊNIO 

nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como 

objetivo possibilitar a execução de serviços de 

emissora de Rádio para divulgação de atos ofi-

ciais e campanhas institucionais do Município de 

Assis, pela Rádio FEMA FM (freqüência 105,9), 

cuja concessão pertence à CONVENIADA, sem 

custo financeiro para a CONVENENTE, como 

instrumento do princípio constitucional da publici-

dade e incentivo à democracia participativa, bem 

como estímulo à cooperação técnica, científica 

e educacional e de pesquisas, com o propósito 

de propiciar a melhoria da qualidade de vida da 

coletividade e levando-se em consideração às 

respectivas disponibilidades técnicas, financeiras 

e de pessoal, na forma do Plano de Trabalho 

devidamente aprovado, que fica fazendo parte 

integrante deste Termo.

1.2. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 

condições constantes no Termo de Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA RESCISÃO

2.1.  Este instrumento poderá também ser 

rescindido, em comum acordo entre as partes, 

ou denunciado, mediante notificação escrita, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO FORO

3.1.  Fica eleito o foro da comarca de Assis para 

dirimir litígios oriundos deste instrumento, com 

renúncia prévia e expressa de ambas as partes 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

ou se torne.

 E, por estarem assim justas e con-

veniadas firmam o presente em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma para um só fim, na presença 

das testemunhas abaixo, para que se produza 

seu devido efeito legal.

Assis, 21 de fevereiro de 2017.

CONVENENTE:

JOSÉ APARECIDO FERNANDES

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Assis

CONVENIADA:

ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA

Presidente do Conselho Curador

Fundação Educacional do Município de Assis 

– FEMA

TESTEMUNHAS:

1)__________________________________

Nome: 

CPF: 

2) __________________________________

Nome: 

CPF: 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 

01/2.017

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE ASSIS E À ASSOCIAÇÃO ASSISENSE DE 

AEROMODELISMO.

 Pelo presente instrumento, de um 

lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com sede na 

Avenida Rui Barbosa n° 926, inscrito no CNPJ 

sob o n° 46.179.941/0001-35 nesta cidade de 

Assis, Estado de São Paulo, neste ato repre-

sentado pelo Sr. Prefeito Municipal,  Senhor 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, 

casado, portador do RG nº 10.908.015-4 - SSP/

SP e do CPF nº 004.959.018-90, residente e 

domiciliado na Rua Luiz Carlos da Silveira, 

nº 345, Vila Orestes, residente e domiciliado 

nesta cidade de Assis, doravante denominado 

PERMITENTE, e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO 

ASSISENSE DE AEROMODELISMO, com sede 

à Avenida Rui Barbosa, nº  2360, nesta cidade, 

inscrita no CNPJ/MF nº 05.257.379/0001-33, 

aqui representada pelo seu Presidente, o Sr. 

HELDER LUIZ CAMILO, brasileiro, portador do 

RG nº 18.912.602 e do CPF nº 068.038.098-11  

residente e domiciliado à Rua José Theodoro nº 

173,1º andar nesta cidade, adiante denominada 

de PERMISSIONÁRIA, celebram entre si, nos 

termos do artigo 100, § 2º, da Lei Orgânica do 

Município de Assis e do Decreto Municipal nº 

7.168, de 24 de fevereiro  de   2017, o presente 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 

IMÓVEL MUNICIPAL, a título precário, que regerá 

pelas cláusulas e condições seguintes, além das 

disposições legais pertinentes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente 

TERMO é a permissão de uso, a título precário 

e gratuito à PERMISSIONÁRIA, de imóvel de 

propriedade da PERMITENTE, compreendendo 

duas áreas, uma de 546,65 m2 e de outra de 

67,53 m2, localizadas no Pavilhão de Leilão “José 

Roberto Duarte”, no Parque de Exposições “Jorge 

Alves de Oliveira”, na Rodovia Raposo Tavares 

Km 446 – Assis – SP.

CLÁUSULA SEGUNDA – O imóvel assim permi-
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tido o uso destina-se à instalação da unidade de 

trabalho da PERMISSIONÁRIA, para a realização 

das atividades organizativas, de planejamento 

e projetos direcionados à comunidade, para a 

prática do esporte de aeromodelismo. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A PERMISSIONÁRIA 

não poderá ceder aquele espaço sob qualquer 

título.

CLÁUSULA TERCEIRA – Por ocasião da pre-

sente permissão, fica a PERMISSIONÁRIA res-

ponsável por eventuais bens móveis existentes 

naquele local.

CLÁUSULA QUARTA – Obriga-se a PERMISSIO-

NÁRIA a conservar o imóvel emprestado como 

se fora de sua propriedade, não podendo usá-lo 

senão de acordo com o presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA – Correrão por conta da 

PERMISSIONÁRIA as despesas decorrentes 

da utilização de energia elétrica, necessárias à 

realização dos eventos no imóvel.

CLÁUSULA SEXTA – A PERMISSIONÁRIA se 

compromete a tomar todas as providências 

quanto à segurança do local, dos participantes e 

do público em geral, para a realização de treinos, 

campeonatos e/ou eventos dessa natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA – Será de exclusiva respon-

sabilidade da PERMISSIONÁRIA, qualquer dano 

ou incidente que ocorrer durante a realização de 

eventos, envolvendo os participantes e o público 

em geral, eximindo o PERMITENTE de toda e 

qualquer responsabilidade.

Termo de Permissão de 01/2017.....................

..........................................................................

CLÁUSULA OITAVA - A PERMISSIONÁRIA se 

compromete a respeitar todos os regulamentos 

e normas atinentes à atividade esportiva de 

Aeromodelismo, oriundos de qualquer esfera 

do Poder Público e da Federação competente.   

CLÁUSULA NONA – A PERMISSIONÁRIA 

poderá realizar no imóvel, com prévia anuência 

do PERMITENTE, as adaptações necessárias 

ao fim a que se destina, incorporando-se ditas 

benfeitorias à propriedade, sem direito à indeni-

zação ou retenção.

CLÁUSULA DÉCIMA – O presente Termo poderá:

I-  ser denunciado, independentemente 

de qualquer ato ou notificação prévia, judicial 

ou extrajudicial, por consenso das partes ou 

desinteresse unilateral de qualquer delas, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

II- ser revogado pelo Permitente por 

infração legal das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – A presente 

permissão será outorgada a título precário e tem 

caráter gratuito e intransferível.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Fica eleito o 

foro da Comarca de Assis-SP, com expressa re-

núncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

oriundas do presente instrumento, que não forem 

resolvidas administrativamente.

Assim, justas e contratadas sobre todas e cada 

uma das cláusulas acima anunciadas, as partes, 

com as testemunhas abaixo, assinam o presente 

instrumento no original e cópia de igual teor, a 

fim de que produza a avença os seus regulares 

efeitos, inclusive perante terceiros.

                                     

                                     Prefeitura Municipal de 

Assis, em ____ de ___________ de 2017.

MUNICÍPIO DE ASSIS                                                  

Permitente

JOSÉ APARECIDO FERNANDES

Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO ASSISENSE DE AEROMODE-

LISMO

Permissionária 

HELDER LUIZ CAMILO

Presidente

TESTEMUNHAS:

Nome:  ______________________________

RG

Nome  ________________________________

RG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003/2017

AO CONTRATO 004/14

REF.: Processo n.º  006/14 - Dispensa n.º 005/14 

- Contrato nº 004/2014 - Prestação de serviços 

de manutenção mensal do equipamento PABX

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Assis

CONTRATADA: Louise Constantino Martins Men-

donça – ME, CNPJ/MF sob n.º 20.935.315/0001-

38

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência 

contratual por 12 (doze) meses

VALOR GLOBAL: R$ 3.294,67 (três mil duzen-

tos e noventa e quatro reais e sessenta e sete 

centavos).

VIGÊNCIA: 28 de fevereiro de 2.017 até 27 de 

fevereiro de 2.018

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A prorrogação do 

prazo contratual se fundamenta no artigo 57, inci-

so II da Lei Federal nº 8.666/93 e Cláusula Oitava 

– Da Vigência, item 8.2, do Contrato nº 004/14

Assis, 01 de março de 2.017

Valmir Dionizio - Presidente da Câmara 

Municipal de Assis

ATOS OFICIAIS 
DO PODER 

LEGISLATIVO


