
   

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015  

  

  

CONTRATANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA, 

pessoa jurídica de direito público instituída pela Lei nº 12.378/10, de 31 de dezembro de 2010, 

inscrito no CNPJ sob o n° 14.895.272/0001-01, com sede na Av. Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 

Ed. Royal Business Center, 6º andar, Centro, CEP: 88.015-300, representado neste ato pela 

presidente, Sra. Daniela Pareja Garcia Sarmento, brasileira, casada, arquiteta e urbanista, 

portador da Carteira de Identidade n° 53929527, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob 

n° 017.289.649-54.  

  

CONTRATADA: LEDE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob o nº 14.574.606/0001-45, com sede na Rua Hermes Zepelini nº 

93, Barreiros, São José/SC, CEP 88110-050, representada pela empresa Administradora 

ANDRADE E SOUSA IMÓVEIS LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 

sob o nº 10.693.209/0001-31, estabelecida na Av. Hercílio Luz, 1349, Ed. Barriga Verde – Loja. 

01 – CEP 88020-000 – Centro, Florianópolis/SC, doravante designada ADMINISTRADORA; 

representada pela empresária Sra. Roseane Devalda de Sousa Andrade, CPF nº 

730.297.699-68.  

  

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente segundo termo 

aditivo ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 03/2015, oriundo do processo de 

Dispensa de Licitação n.067/2015, firmado para a locação de imóvel - Loja 01 do Edifício 

ROYAL BUSINESS CENTER situado à AV. PREFEITO OSMAR CUNHA, 260, CENTRO, 

FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015100, com 94,93 metros quadrados de área, para as 

instalações e o desenvolvimento das atividades do CAU/SC, sujeitando-se as partes às normas 

disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:  

  

FUNDAMENTO LEGAL:  

  

   Artigo 65, II, alínea “d”,  da Lei 8.666/93.  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. O presente documento tem como objeto o desconto temporário do valor mensal da locação, 

consignado no 2º Termo de Apostilamento, por acordo entre as partes, em razão do 

contingenciamento de despesas do CAU/SC, decorrente de fato superveniente e imprevisível, 

qual seja a pandemia mundial causado pelo Covid-19, reconhecida pela Organização Mundial 

da Saúde e pelo Governo Federal, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO DESCONTO   

2.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 7.402,44 (sete mil, quatrocentos e dois reais e quarenta 

e quatro centavos) e o desconto a ser aplicado é de 30% (trinta por cento), ou seja, de R$ 

2.220,73 (dois mil, duzentos e vinte reais e setenta e três centavos).  

2.2. O desconto não atinge os demais acessórios da locação, tais como taxas de condomínio, 

água, luz, esgoto, IPTU e TCRS serão pagos normalmente.  
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CLÁUSULA TERCEIRA  –   DO PERÍODO   
3.1 .  O desconto será aplicado nos   meses de MAIO, JUNHO e JULHO de 2020, conforme  
acordado entre as partes, a partir do mês de referência MAIO de 2020.    
  

CLÁUSULA QUARTA  -   DA RATIFICAÇÃO    
4 .1 . Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial,  
fir mado entre as partes.   
  
    
  E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo  

 
aditivo   em 02 (duas )  vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais,  
depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CO NTRATANTE e  
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.   
  
Florianópolis,  2 9   de  junho   de 20 20 .     
  
  
  
  
__________________________ ____ __ __ _   
Daniela Pareja Garcia Sarmento   
Presidente   do CAU/SC   
CONTRATANTE   
  
  

________________________________ _____   
Roseane Devalda De  Sousa Andrade  
Representante da  ANDRADE E SOUSA  
IMÓVEIS LIMITADA    
CONTRATADA     

  
  
  

  

Testemunhas: 

 

 

 

  

Marcos Fernando da Silva Karina Voltan 

C.P.F. 781.491.189-34 C.P.F. 041.836.349-89 
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