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ATO UNILATERAL DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO
001/2007-ASJUR/SAB

,

CELEBRADO

ABASTECIMENTO

DE

SECRETARIA

ESTADO

DE

BRASÍLIA
DE

ENTRE

S/A-EM

A

SOCIEDADE

LIQUIDAÇÃO

AGRICULTURA,

N°
DE

E A

PECUÁRIA

E

ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - NA FORMA ABAIXO:

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A-SAB-

Em Liquidação, Empresa Pública integrante da Administração Indireta do Distrito
Federal, com sede no S I A - TRECHO 06 - LOTE 270, Brasília, Distrito Federal, inscrita
no CGC/MF N° 000.037.226/0001-67, neste ato designada simplesmente SAB,

representada por seu Liquidante, MÁRIO HISSASHI IKEZIRI, brasileiro, divorciado ,
contador, residente e domiciliado nesta Capital , tendo em vista o Processo N°
075.000.007/2007-SAB, relacionado ao imóvel de propriedade da SAB, situado na

Quadra 01 Lotes 14 a 24 do Setor Norte do Gama-DF, permite a ocupação do referido
imóvel pela

SECRETARIA

ABASTECIMENTO

DO

DE ESTADO DE AGRICULTURA.

DISTRITO

FEDERAL,

designada

PECUÁRIA

E

simplesmente

PERMISSIONÁRIA, representa por seu Secretário, Senhor WILMAR LUIS DA SILVA,
pelo presente ato, cede desde já, a utilização do referido imóvel em caráter precário,
sujeita as condições e determinações contidas no ATO UNILATERAL DE PERMISSÃO
REMUNERADA DE USO N" 001/2007-ASJUR/SAB.

I)- PERMISSÃO

a)

A presente permissão é efetivada unilateralmente e tem caráter precário, revogável pela

Administração da SAB, independentemente de interpelação ou de qualquer outra notificação
judicial ou extrajudicial, e sempre que assim exigir o interesse público, e sem que caiba alegação
quanto a direito de retenção sobre o bem ou qualquer benfeitoria nele existente, ou indenização,
seja a que título for.

b)
A revogação de que trata a alínea anterior será comunicada à PERMISSIONÁRIA com
antecedência de 30(trinta) dias.

II)- DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA

Obriga-se a PERMISSIONÁRIA a cumprir fielmente com os regulamentos da SAB, e,
especialmente;

a)

Manter a área em boas condições de limpeza e higiene, as instalações em perfeito estado

de funcionamento, e zelar pelos pertences caso existentes;
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b)
Reparar imediatamente quaisquer danos causados ao local ou as suas instalações, sob
pena de, se não o fizer dentro de 10 (dez) dias a contar da data de qualquer ocorrência, a SAB

executará os reparos, cobrando da PERMISSIONÁRIA seu custo, se necessário judicialmente ,
sem prejuízo da faculdade de revogar a presente permissão.
c)

Submeter-se á vistorias da SAB, quando esta entender necessário.

d)

Fica a PERMISSIONÁRIA responsável exclusivamente por qualquer ocorrência registrada

no exercício da atividade por ela desenvolvida, que possa resultar na aplicação de penalidades
administrativas pelos órgãos públicos fiscalizadores;

e)
Fica a cargo da PERMISSINÁRIA o pagamento de todo e qualquer tributo, tarifa,
emolumentos ou contribuições incidentes dobre o imóvel ocupado, qualquer que seja o sistema
de lançamento ou cobrança, bem como as despesas com água, luz e telefone que utilizar;

f)

A PERMISSIONÁRIA será responsável pelo pagamento do IPTU/TLP do imóvel por ele

ocupado, além de seguro contra incêndios, explosão, raios, etc.;

g)
Fica proibido á PERMISSIONÁRIA alugar, ceder ou emprestar no todo ou em parte, o
imóvel ocupado, e também transferir a presente permissão a terceiros, sob pena de revogação
de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
III) - DOS DIREITOS DA SAB

a)
Fica assegurado á SAB o direito de ingressar no imóvel ocupado , a qualquer tempo e
hora, esteja ou não presente a PERMISSIONÁRIA , desde que seja para:
1)

Proceder á desocupação do imóvel permitido por seu abandono ou revogação da

permissão;

2)

vistoriar a manutenção e higiene do local;

3)

proceder a outras vistorias que se fizerem necessárias.

b)

Caso ocorra o abandono do imóvel ocupado ou a revogação da permissão, aguarda-se-à

o comparecimento da PERMISSIONÁRIA pelo prazo de 08 (oito) dias consecutivos, findo o qual
serão recolhidos os objetos existentes no local, a fim de serem alienados com vistas ao
ressarcimento de débitos, se existentes;

c)
Em hipótese alguma a SAB terá qualquer obrigação em relação a terceiros com os quais,
eventualmente, a PERMISSIONÁRIA tenha ou venha a ter contratos ou compromissos;
d)
A presente permissão considerar-se-á automaticamente revogada em decorrência da
mora de 10 (dez) dias, sem que caiba a PERMISSIONÁRIA o direito a qualquer outro aviso;
e)
As comunicações da SAB feitas á PERMISSIONÁRIA , serão consideradas efetivadas ,
mediante entrega de correspondência no seu órgão de origem;
_ n
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f)

A Administração da SAB poderá a qualquer tempo, revogar este Ato, motivadamente.

bastando para tanto comunicar à PERMISSIONARIA sua intenção por escrito, concedendo-lhe
um prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para retirada total de seus pertences;

g)

Caso a PERMISSIONÁRIA não atenda ao prazo fixado para desocupação total da área,

objeto deste Ato, a Administração encaminhará ao mesmo correspondência registrada, indicando
a data exata da revogação, alertando que, após a aludida data, será cobrada multa/dia no

importe de 1% (hum por cento) ao mês, além da taxa de ocupação que lhe será exigida a partir
de então , no valor a ser arbitrado pela SAB.

IV) - DA REMUNERAÇÃO ANUAL

a)
Pela Permissão ora outorgada, a PERMISSIONÁRIA pagará , na tesouraria da SAB, a
taxa anual de ocupação no valor de R$406,67 (quatrocentos e seis reais e sessenta e sete
centavos), com reajuste anual calculado pelo INPC-IBGE ou outro índice que venha a ser
instituído pelo Governo.

V) - DO EXECUTOR

Os executores serão designados por seus órgãos de origem, através de portaria, para
executar, acompanhar e vistoriaras obrigações assumidas, visando a satisfação dos objetivos da
presente permissão.

VI) - DO PRAZO DE PERMISSÃO DE USO
A presente permissão é outorgada pelo prazo de 01 (hum) ano a contar da data de sua
assinatura, podendo ser revogada ou prorrogada pela SAB a qualquer tempo.

VII) - DA PUBLICAÇÃO
Para eficácia deste Termo e seus aditivos, serão os mesmos publicados no Diário Oficial
do Distrito Federal pela SAB, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para ocorrer
no prazo de até vinte dias daquela data.
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VIM)-DO FORO

Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas relativas a
execução do presente Ato Unilateral de Permissão Remunerada de Uso N° 001/2007ASJUR/SAB.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam a presente pennissâo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo nomeadas para um só efeito
legal.

Brasília,15 de/

P/ SECRETARIA DE ESTADO DEAGRICÍ

WILMA

o de 2007.

l, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO DF

SILVA

P/SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A-S AB-Em Liquidação

MARIO Hf^SASHI IKEZIRI
Liquioante da SAB

Testemunhas:
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