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GoNTRATO DE LOCA9AO DE TMOVEL
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA POBLICA DO ESTADO DE
SERGIPE E O SR. IVANALDO CORDEIRO
BASTOS SANTANA.

CoNTRATO DE LOCACAO DE |M6VEL

Conhato no 0612020

Dispensa n'00112020

Processo n" 028.000.00024 12020-3

A Defensoria P0blica do Estado de Sergipe, inscrita no cNpJ sob no 34.g49.965/000 1-75,
com sede na Trav. JoSo Francisco da Silveira (Bario de Maruim), no 44, Bairro Centro, CEp:
49.010-360, representado legalmente pelo seu Defensor publico Geral JOSE LE6 DE
CARVALHO NETO, brasileiro, casado, defensor pfblico, portador do CpF no 60l .707.355-91,
residente e domiciliado na Rua Alvaro Dias, 710, Edificio plazza Athene6, ap. 704, Bairro 13
de Julho, CEP: 49.020-400, Aracaju/SE, adiante denominado LOCATARIO, e TVANALDO
coRDElRo BAsros SANTANA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na
Rua Eng. Miguel Valverde Filho, 0062, ap.601 - Bairro Jardins, CEp: 49.025-i80 -Aracaju/SE, inscrito no CPF sob no 391.881 .675-34, doravante denominado LOCADOR.
Ajustam o presente coNTRATo DE LocAqAo DE lit6vEL, nos termos da Lei Federat no
8.666 de 21 de junho de '1993, especialmente do art. 62, $ 30 do referido diploma legal, e da
Lei Federal no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e suas alterag6es posteriores, e de acordo
com processo administrativo no 028.000.002412020-3, parte integrante deste instrumento, que
se regera pelas seguintes cl6usulas:

CLAUSULA PRIMEIRA

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. JoSo Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 115
Sao Jos6 - CEP 49015-080 - Aracaiu-SE
Tel.: (79) 3205-3800

CENTRAL DE ATEN
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 94

Centro - CEP 49010-360 - Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711



"4tit&ott-, ll Ir$t/IF-ll\iil\$
tf/t/t\ t! /\Jl|t
\ftfU ll -3,lttt"1.*,-?,,j'"\w.*

1.'l- Este Contrato tem por objeto a locagSo do im6vel localizado na Avenida Ministro Geraldo

Barreto Sobral, no 1436 e Rua Jos€ Roberto Ribeiro, Bairro Jardins, CEp 49.025-igo,
Aracaju/sergipe, matriculado no cart6rio de lm6veis Aminthas Garcez, 2a circunscriqao, livro

no 02. sob matricula no 62.749.

2 - DA FINALIDnoe pueucI A sER ATENDIDA

2.1 - A presente locagSo visa atender a finalidade p0blica, sendo o im6vel locado utilizado
para funcionamenlo da Central de Atendimentos Diva Costa Limada Defensoria p(blica do
Estado de Sergipe.

3 - DO PRAZO

3.1 - o prazo do presente contrato de locagdo 6 de 60 (sessenta) meses,sendo sua vig€ncia
a partir de 30 (tinta) dias da assinatura do contrato ou de imediato ap6s a apresentagao de
todas as certid6es e ou documentos necess6rios para o funcronamento clo im6vel, podendo

ser prorrogado at6 o limite de 108 (cento e oito) meses, cabendo ao locador disDonibiliz6-lo
legalmente apto para funcionamento, com todas as licengas necess6rias validas e vigentes.

Ap6s 30 dias da assinatura do Contrato, serS verificado pela Defensoria Piblica do Estado de
sergipe se o Locador cumpriu com todas as penddncias anexas deste instrumento. No caso
de descumprimento, a locateria pode optar pelo imediato distrato sem qualquer 6n

ainda, por solucionar as pend6ncias, deduzindo seus custos dos alugueres.
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o contrato poder6 ser sucessivamente prorrogado pelas partes, respeitado o limite acima e

desde que verificado se persiste a situa€o de inexistrSncia de im6vel do Estado ou que atnda

s6 exista, no mercado, um inico que atenda aos objetivos da Defensoria prlblica, enquanto

houver necessidade p0blica a ser atendida atraves da presente contrataqao, mediante

assinatura de termo aditivo, ap6s apresentagio de justificativa por escrito e autorizagao da

autoridade competente para celebri-lo em nome do LOCATARIO.

Para a prorrogagSo do prazo contratual 6 indispensdvel pr6via an6lise por parte da

Procuradoria Geral do Estado, 6rgao ao qual deve ser encaminhado o pedido com

antecedencia minima de 60 (sessenta) dias da data de termino da vigencia contratual.

E vedada a prorrogagSo autom6tica do presente contrato e, na hip6tese de irregularmente

verificar-se a continuidade de utilizageo do im6vel pelo LocATARlo ap6s findo o prazo

ajustado entre as partes, nao ocorrer6 a transformagao do contrato em pacto por prazo

indeterminado.
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4 - DO ALUGUEL

4.1 - Tendo em vista o laudo confeccionado ap6s vistoria e avaliagSo do im6vel por parte do

LOCATARIO, atrav6s da CEHOP, datado de 10 de junho de 2020, elaborado em

considerageo as caracteristicas do bem e aos valores praticados no mercado imobili6rio da

regieo, as partes fixam o aluguel inicial mensal em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais),

incluido neste valor a manutengao do elevador que permanecer6 a cargo do locador.

4.2 - O LOGADOR anui expressamente com o resultado dos laudos de vistoria e avaliagSo

mencionados nesta cl6usula.

O reajuste do prego contratado, desde que haja pedido expresso do locador, dar-se-6 em

prazo igual ou superior a cada 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,

nos termos da Lei no 10.192, de 1410212001, e levar6 em consideragio o lNpC, salvo

manutengeo do mesmo ou alteragao a menor eventualmente pactuado pelas partes.

o reajuste ser6 efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65,

par6grafo 8o, da Lei Federal no 8.666/93, dispensada a analise previa pela procuradoria Geral

do Estado.

;
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CLAUSULA QUINTA

5- DO PAGAMENTO

5.1 - O LOCATARIO pagar6 ao LOCADOR o aluguel do mds de referEncia at6 o quinto dia

rltil do m6s subsequente, contados a partir da data de entrada no protocolo da DPE/SE,

localizada na Travessa Jodo Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 44, Centro,

Aracaju/SE.

PARAGRAFO SEGUNDO:

Havendo atraso no pagamento, fica o LOCATARIO obrigado a alualizar monetariamente, a

titulo de indenizagao ao LOCADOR, obedecendo d variagSo acumulada do INPC,

compreendida entre a data prevista para pagamento e data efetivamente paga.

6 - DA FONTE DE RECURSOS

6.1 -As despesas deconentes da presente contratagao correrSo a conta:

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROJETO/
ATIVIDADE

NATUREZA DE
DESPESA
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7 - DAS OBRTGA9OES DO LOCADOR

7.1 - O LOCADOR 6 obrigado a:

| - entregar ao LOCATARIO o im6vel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e

na data fixada neste instrumento, desincumbindo-se, ainda, da apresentagao regular de

quaisquer licengas, alvards ou autorizag6es de uso;

ll - garantir, durante o tempo da locagao, o uso pacifico do im6vel locado;

lll - responder pelos vicios e defeitos anteriores a locagao;

lV - fornecer ao LOCATARIO recibo discriminado das import6ncias a este pagas, vedada a

quita96o gen6rica;

V - pagar as taxas de administragSo imobiliaria e de intermediaE6es, se existirem;

Vl - pagar os impostos e taxas;

Vll - manter, durante a locageo, a forma e o destino do im6vel;

Vlll- Apresentar o Projeto de Combate ao IncCndio,nos moldes exigidos pelo Corpo de

Bombeiros do Estado de Sergipe, anexando a este todas as licengas, atestados e alvards de

funcionamento do im6vel, em plena validade e vigCncia;
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lX- Apresentar o Projeto El6trico ajustado, de acordo com a demanda el6trica apresentada

pela locat5ria;

X - Fazer a manutenqSo peri6dica do elevador, inclusive arcando com os eventuais custos

desta manuteng6o.

CLAUSULA OITAVA

I - DAS OBRTGA96ES DO LOCATARTO

8.1 - O LOCATARIO 6 obrigado:

| - pagar pontualmente o aluguel;

ll - utilizar o im6vel para atendimento de finalidade p0blica;

lll - restituir o im6vel, finda a locagio, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorag6es

decorrentes de seu uso normal e aquelas decorrentes de caso fortuito ou forga maior;

lV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer de qualquer

dano ou defeito cuja reparag6o a este incumba, bem como as eventuais turbag6es de

terceiros;

V - realizar a imediata reparagSo dos danos verificados no im6vel ou nas instalag6es

provocados por si ou seus agentes;

Vl - entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobranqa de tributos e, bem

como qualquer intimaQao, multa ou exigCncia de autoridade publica, ainda que dirigida a ele,

LOCATARIO;
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Vll - pagar as despesas ao consumo de energia el6trica, gas, 6gua e esgoto e ao servigo de

telefonia ou outros meios de comunicaeSo;

Vlll - permitir a vistoria do im6vel pelo locador ou por seu mandat6rio, mediante combinag6o

pr6via, de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado por terceiros, na hip6tese

de alienagao do mesmo em quando n5o possuir interesse no exercicio de seu direito de

prefer€ncia de aquisigSo;

lX - permitir a realizagSo de reparos urgentes pelo LOCADOR, com direito a abatimento do

valor do aluguel na hip6tese de os reparos durarem mais de 10 (dez) dias e a rescindir o

contrato caso seja ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA NONA

9 - DAS PRERROGATIVAS OO LOCATARIO

9.1 - Com base no S 30 do artigo 62 e no artigo 58, I e ll da Lei no 8.666/93, s5o atribuidas ao

LOCATARIO as seguintes prerrogativas:

| - modificar unilateralmente o contrato para melhor adequagdo ao atendimento da finalidade

de interesse priblico a que se destina, sendo sempre assegurada ao LOCADOR a

manuten96o do equillbrio econ0mico-financeiro do ajuste;
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ll - rescindir unilateralmente o contrato, independentemente do pagamento de multa ou de

aviso pr6vio, ap6s autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente, pelos

motivos a seguir:

a) neo cumprimento ou cumprimento irregular das obrigaq6es do LOCADOR;

b) raz6es de interesse p0blico, de alta relevAncia e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela mdxima autoridade a que esta subordinado o 6196o que

intermedeia o presente ajuste e exaradas no processo administrativo a que se refere o

contrato;

c) ocorrencia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovado, impeditivo da

execugSo do contrato.

CLAUSULA DECITIIA

IO - DAS DEMAIS FORMAS DE RESCISAO

10.1 - Alem das hip6teses de rescisdo unilateral por parte do LocATARlo enumeradas

clSusula anterior, poderd ser rescindido o presente contrato:

| - por mftuo acordo entre as partes:

ll - em decorr€ncia da prdtica de infragio legal ou contratual por quaisquer das partes;

lll - em decorrencia da falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo LocATARlo;

lV - em virtude de desapropriagSo do im6vel, desocupagio determinada pelo poder priblico

ou inc6ndio.

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joeo Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 115
S5o Jos6 - CEP 49015-080 - Aracaiu-SE
Tel.: (79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv. Joeo Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim), 94

Centro - CEP 49010-360 - AracaJU-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax: (79\ 3205-3711



202,
-.'v../'.

,I1 - DAS BENFEITORIAS

11.1 - O LOCATARIO fica desde je autorizado a realizar no im6vel locado toda benfeitoria

necessdria. A benfeitoria util s6 poderS ser feita desde que previamente autorizada pelo

LOCADOR.

O valor de toda e qualquer benfeitoria ritil ou necess6ria n5o removivel sem causar danos ao

im6vel realizada pelo LocATARlo poderd ser abatidos dos alugu6is e serem pagos, ate o

limite mSximo de 20% (vinte por cento) de cada parcela mensal, at6 integral ressarcimenro.

Abatimentos acima do percentual indicado poderao ser realizados ap6s expresso
consentimenlo por escrito do LOCADOR.

Na impossibilidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas

primeiro desta cl6usula, fica o LOCATARIO autorizado a reter

integralmente indenizado.

nos termo do paragrafo

o im6vel at6 que seja

/
Finda a locagao, toda e qualquer benfeitoria removivel rcalizadapelo LocATARlo poder6 ,"r. y(
levantada, ds suas expensas, desde que sua retirada n5o afete a estrutura e a substancia do ,ir
im6vel.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12-oo DtRErro oe pnerenEHqn

12.1 - Nos termos do arligo 27 e seguintes da Lei no B.24Slg1, no caso de venda, promessa

de venda, cess6o, promessa de cess6o de direitos ou daeao em pagamento do im6vel

locado, o LOCATARIO tem preferencia para adquirir o im6vel locado, em igualdade de

condiQ6es com terceiros, devendo o LocADoR dar-lhe ciencia do neg6cio mediante

notificagSo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO UNICO

o LocADoR teft ptazo de 30 (trinta) dias para manifestar de forma inequivoca sua intengio
em adquirir o im6vel.

13 - OA CONTTNUTDADE DA LOCAcAO

13.1 - Na hip6tese de o LOCATARIO nio possuir interesse em adquirir o im6vel locado, fica

desde j6 acertado, conforme artigo 80 da Lei no 8.245191, que para o caso de sua alienag6o

ou cess6o a terceiros permanecer6 vigente o presente contrato de locagdo, seguindo

inteiramente os preceitos para o contrato por tempo determinado contidos no dispositivo

retrocitado e aqui como se estivessem transcritos.
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14 - DA PUBLICIDADE

14.1 - o presente contrato ser6 publicado na imprensa oficial, na forma do pardgrafo rjnico do
artigo 61 da Lei no 8.666/93, como condieao indispens6vel d sua efic6cia.

cr-Ausuta oEctnttn eurNu

15 - DA AVERBA9Ao

15.1 - o presente contrato ser6 averbado junto a matricula do im6vel rogo ap6s a sua
publicagSo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

16 _ DOS ADITAITIENTOS

16'1 - Toda e qualquer modificagSo dos termos do presente ajuste ser6 formalizada atraves
de termo aditivo, apos pr6via manifestag6o da procuradoria Geral do Estado.

crAusurl oEcrul selul

17 - DA RETENSAo DE TRIBUTo NA FoNTE

17.1 - t da responsabilidade do LocATARlo efetuar a retenqeo de lmposto de Renda, nos
termos da LegislagSo Federal (|NC.V do art. 90 da Instrugio Normativa da secretaria da

Receita Feral no 15 de 06.02.2001), incidentes sobre os valores a serem pagos a tituro de
alugu6is, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal do ordenador da desoesa.
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I8 - DO DIREITO DE PURGAR A MORA

18.1 - o LocADoR, reconhece ao LocATARlo, expressamente, o direito de purgar a mora
em julzo em quaisquer circunstancias e sem as limitag6es estabelecidas no art. 62, pardgrafo

fnico da Lei no 8.245, de 18/09/1 991 .

CLAUSULA DEcIMA NoNA

19 - DO EXECUTOR

19.1 - Ficam designados os seryidores (Thiago santos Nascimento e Ricardo coneia) para o
acompanhamento do contrato, reportando-se mensalmente a Secretaria Geral sobre os fatos
ocorridos.

CLAUSULA VIGESIIUA

20 - DA CONSERVAcAO DO TMOVEL

20-1 - o LocATARro obriga-se a conservar o rm6ver locado e rearizar nere, por sua conta as
obras de reparagSo dos estragos que der causa, desde que nio provenientes de seu uso
normar e a restituilo, quando finda a locag50, no Estado em que o recebeu, salvo as
deterioraQ6es decorrentes de seu uso normal.

o LocATARlo poder6 exercer o direito de retengao do im6vel locado ate que seja
devidamente indenizado pela execugio nele das benfeitorias necess6rias, quanoo o
LOCADOR, previamente notificado, houver se recusado a realiz6-las e de benfeitorias oteis
que, quando autorizadas pelo LocADoR, por nio poderem ser levantadas, ao imovel

\11

Incorporam.
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21 -DO SEGURO

21 .1 - Caberi ao LOCADOR manter segurado o im6vel, correndo por sua conta o pagamento

dos p16mios correspondentes

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

22-DA OCORRENCTA DE FOR9A MATOR E CASO FORTUTTO

22.1 - No caso de incCndio ou da ocorrOncia de qualquer outro motivo de forga maior ou caso

fortuito que impega a utilizagao parcial ou total do im6vel ora locado, por parte do

LOCATARIO, podere este, alternativamente considerar suspensas no todo ou em parte, as

obrigag6es deste contrato, obrigando-se o LOCADOR a prorrogar o prazo de locag5o pelo

tempo equivalente i realizaqSo das obras de restauragSo ou pelo tempo conespondente ao

impedimento que o LOCADOR assista qualquer direito d indenizag6o.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA

23 - DO FORO

23.1 - Fica estabelecido o Foro de Aracaju, Comarca da Capital do Estado de Sergipe para

dirimir quaisquer duvidas oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente instrumento em 03 (k6s) vias de

igual teor e forma.

cPF: 001 )l1.loi-51
E o.^L ca*+^lli

Ricardo Coreia

CpF: 3tZ. 4o,f. ;t,t J'- ) Z
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