
CoNTRATO DE LOCACAO il.. O4l2019

CoNTRATO DE TOCAQAO DE TMOVEL

Contrato n." O4 /2019

Dispensa n! OOI l2Ol9

Processo n." 028.000.00024 I 20 19- I

CONTRATO DE LOCACAO DE

IMOVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM

A DEFENSORIA PUBLICA DO

ESTADO DE SERGIPE E O SR.

WALTER SOARES DIAS.

A DEFENSORIA POBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, regulamentada pela

Lei Complementar Estadual n." 1B3i 2010, localizada na Trav. Jodo Francisco

da Silveira (BarAo de h4aruim), n.o 115 - Bairro Sdo Jos6, CEP 49.015-080,

Aracaju/ SE, inscrita no CNPJ n" 13.128.798 /OO29-O2, neste ato,

representado legalmente pelo seu Tiruiar JOSE LE6 DE CARVALHO NETO,

brasileiro, casado, defensor ptblico, portador do CPF n." 601.707.355-91,
i1

.el

residente e domiciiiado na Rua Alv Dias, 710, Edificio Plazza Athene€, ap.

7O4, Bairro 13 Ce Julho, CEP: 49. Aracaju/ SE, adiante denominado

LOCATARIO, e WALTER SOARES brasileiro, casado, de pro
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Tv. Joeo Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 115
S5o Jos6 - CEP 49015-080 - Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800
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aut6noma, residente e domiciliado na Rua Tasso Sobral, 95, ap.3O1 - Bairro

Grageru, CEP: 49.025-690 - Aracaju/ SE e enderego comerciai, para entrega

de correspond€ncias, situada na Av. Augusto Maynard, 619 em Aracaju/SE,

inscrito no CPF sob no 048.488.705-00, doravante denominado LOCADOR.

Ajustam o presente CONTRATo oe f,OCagAO pp fu6VEf,, nos termos da

Lei Federal n." 8.666 de 21 de junho de 1993, especialmente do art. 62, $ 3"

do referido diploma legal, e da l,ei Federal n." 8.245, de 18 de outubro de

1991, e suas alteraq6es posteriores, e de acordo com processo administrativo

n." 028.000.0024 /2019-1, parte integrante deste instrumento, que se regerd

pelas seguintes cl6.usulas:

CLAUSULA PRIMEIRA

1- DO OBJETO

1. 1 - Este Contrato tem por objeto a locag6.o dos imoveis localizados na

Travessa JoAo Francisco da Silveira, (Bard.o de Maruim), n." 22, Bairro
Centro, CEP 49.O 10-080, Aracaju/ Sergipe, matriculado no Cart6rio Le6nia

Gama - 6o Oficio, registrado na 4" CircunscrigAo Imobili6.ria, livro n." 2, na

Matricula n." 2.L42 e o outro localizado na Travessa Jodo Francisco da

Silveira, (Barao de Maruim), n." 44, Bairro Centro, CEP 49.010-080,

Aracaju/ Sergipe, matriculado Cart6rio Le6nia Gama - 6" Oficio, registrado na
4" Circunscrigao Imobili6.ria no livro n.o 02,

Comarca de Aracaju, respectivamente.

n." 2.104, d,a

CLAUSULA SEGUNDA I
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2 -DA FII|ALIDADE PUBLICA A SER ATEI{DIDA

2.1 - A presente locagAo visa atender a finalidade publica, sendo os imoveis

locados utilizados para funcionamento da Sede Administrativa da Defensoria

Priblica do Estado de Sergipe.

CLAUSULA TERCEIRA

3 - DO PRAZO

3.1 - O prazn do presente Contrato de locagdo e de 60 (sessenta| meses, a

partir de 1" de agosto de 2019, podendo ser prorrogado at€ o limite de 108

(cento e oito) meses.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O Contrato poder6 ser sucessivamente prorrogado pelas partes, respeitado o

limite acima e desde que verificado se persiste a situagdo de inexist€ncia de

imovel do estado ou que ainda so exista no mercado um rlnico que atenda aos

objetivos da Defensoria P0blica, enquanto houver necessidade priblica a ser

atendida atrav6s da presente contrataeao, mediante assinatura de termo

E vedada a prorrogagd.o automdtica do presente con 'e, na hipotese de

irregularmente verificar-se a continuidade de utilizagao do im6vel pelo
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LocATARIo ap6s findo o

transformagS.o do contrato

prazo ajustado entre as partes n6o ocorrerd a

em pacto por prazo indeterminado.

4 - DO ALUGUEL

4.1 - Tendo em vista o laudo confeccionado ap6s vistoria e avaliagd.o dos

im6veis por parte do LOCATARIO, atrav6s da CEHOP, datado de maio de

2019, elaborado em consideragdo ds caracteristicas do bem e aos valores

praticados no mercado imobili6rio da regi6o, as partes fixam o aluguel inicial

mensal em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

4.2 - Ficar6. o LOCADOR obrigado a contratar empresa especializada para

manutengAo do elevador e havendo qualquer problema no mesmo, deverd a

empresa comparecer para tentar solucionar o problema em 24 horas.

4.3 - O LOCAIX)R se responsabilizar6 pela desinstalagAo dos Ar-

condicionados do Imovel locaJiz.ada na Trav. Jodo Francisco da Silveira (Bardo

de Maruim), n." 115 - Bairro Sdo Jose, CEP 49.015-08O, Aracaju/SE e

instalagdo dos Ar-condicionados no Imovel LOCADO, localizado na Travessa

Jodo Francisco da Silveira, (Bar6o de Maruim), n." 44, Bairro Centro, CEP

49.0 f 0-O8O, Aracaju/ Sergipe.

PARI{GRAFO PRIMEIRO *
V

riaO IOCADOR anui expressamente com o resultado dos laudos

avaliagS.o mencionados nesta cl6usula.
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PARAGRAFO SEGUNDO

O reajuste do prego contratado se dar5. em prazo igual ou superior a cada 12

(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, nos termos da Lei

n." 1O.192, de 14/O2/2OOl, e levarA em consideraqAo o INPC.

PARAGRAFO TERCEIRO

O reajuste ser6. efetuado por meio de simples apostilamento, nos

artigo 65, pardgrafo 8", da Lei Federal n." 8.666/93, dispensada

previa pela Procuradoria Geral do Estado.

termos do

a anAlise

5 - IX) PAGAtrEI{I.'O

5. I - O LOCATARIO pagarS. ao LOCADOR o aluguel do m6s de refer€ncia ate o

quinto dia rltil do m€s subsequente.

Havendo atraso no pagamento, fica o LOCATARIO obrigado a atualizar
monetariamente, a titulo de indenizagdo ao LOCADOR, obedecendo a variagdo /.
acumulada do INPC, compreendida entre a data prevista para pagame nto eZy'
data efetivamente paga. I

6 - DA trlONTE DE REICURSOS

6.1 - As despesas decorrentes da presente contrataeao correrAo A conta:
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INFICRM SORQAME}{TARIOFINANCEIRAS

UNIDADE

ORQAMENTARIA

CLASSIFICAQAO

FUNCIONAL _

PROGRAMATICA

PROJETO/

ATIVIDADE

NATUREZA DE

DESPESA

FONTE DE

RECURSO

28.101 03.r22.0046 t329 33.90.OO 0101

7 - DAS OBRTGA96ES DO LOCADOR

7.L - O LOCADOR 6 obrigado a:

I - entregar ao LOCATARIO o imovel alugado em estado de servir ao uso a que

se destina e na data fixada neste instrumento;

II - garantir, durante o tempo da 1ocag6o, o uso pacilico do im6vel locado;

III - responder pelos vicios e defeitos anteriores d locagdo;

IV - fornecer ao LOCATARIO recibo discriminado das importAncias a este

pagas, vedada a quitagdo generica; 
/

V - pagar as taxas de administragdo imobilidria e de intermediag6e s, se ZL\'
existirem:

VI - pagar os impostos e taxas;

VII - manter, durante a locagdo, a forma e o destino do imovel.
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VIII - Ficarri o LOCADOR obrigado a contratar empresa especializada para

manutengio do elevador e havendo qualquer problema no mesmo, deverd a

empresa comparecer para tentar solucionar o problema em 24 horas.

IX - O LOCAIX)R se responsabiliz.ari, pela desinstalagdo dos Ar-condicionados

do Imovel localizada na Trav. Jodo Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim),

n." 115 - Bairro S5o Jose, CEP 49.015-08O, Aracaju/SE e instalagAo dos Ar-

condicionados no Imovel LOCAITO, localizado na Travessa Jodo Francisco da

Silveira, (Bar6o de Maruim), n.o 44, Bairro Centro, CEP 49.010-080,

Aracaju/ Sergipe.

8 - DAS OBRTGA9oES DO LOCATaRTO

8. 1 - O LOCATARIO e obrigado:

I - pagar pontualmente o aluguel;

II - utilizar o imovel para atendimento de finalidade piblica;

III - restituir o im6vel, finda a locag6o, no estado em que o recebeu, salvo as

deteriorag6es decorrentes de seu uso normal e aquelas decorrentes de caso ,,/ ,
fortuito ou forga maior; q

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de

qualquer de qualquer dano ou defeito cuja reparagAo a este

como as eventuais turbag6es de terceiros;
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Y - reaJizar a imediata reparagAo dos danos verificados no imovel ou nas

instalagdes provocados por si ou seus agentes;

VI - entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobranga de

tributos e, bem como qualquer intimagAo, multa ou exigdncia de autoridade

prlblica, ainda que dirigida a ele, LOCATARIO;

VII - pagar as despesas ao consumo de energia eldtrica, g6.s, dgua e esgoto e

ao servigo de telefonia ou outros meios de comunicagdo;

VIII - permitir a vistoria do im6vel pelo locador ou por seu mandat6rio,

mediante combinagAo previa, de dia e hora, bem como admitir que seja o

mesmo visitado por terceiros, na hipotese de alienagao do mesmo em quando

nAo possuA interesse no exercicio de seu direito de prefer€ncia de aquisigao;

IX - permitir a realizagdo de reparos urgentes pelo LOCADOR, com direito a

abatimento do valor do aluguel na hipotese de os reparos durarem mais de 10

(dez) dias e a rescindir o contrato caso seja ultrapassado o praz.o de 30 (trinta)

dias.

cl,/iusur,a NoilA
9 - DAS PRERROGATIVAS IX) II)CATARIO

9.1 - Com base no $3" do artigo 62 e no artigo 58, I e II da Lei n" 8.666193

sdo atribuidas ao LOCATARIO as seguintes prerrogativas:
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I - modificar unilateralmente o contrato para melhor adequaqd,o ao

atendimento da finalidade de interesse publico a que se destina,

sendo sempre assegurada ao LOCADOR a manutenQao do equilibrio

econ6mico-financeiro do ajuste;

II - rescindir unilateralmente o contrato, independentemente do

pagamento de multa ou de aviso pr6vio, apos autorizagAo escrita e

fundamentada da autoridade competente, pelos motivos a seguir:

a) n6o cumprimento ou cumprimento irregular das obrigag6es do

LOCADOR:

b) raz6es de interesse pfblico, de alta relevAncia e amplo

conhecimento, justificadas e determinadas pela mSxima

autoridade a que est6 subordinado o 6rgao que intermedeia o

presente ajuste, e exaradas no processo administrativo a que se

refere o contrato;

c) ocorr€ncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente

comprovado, impeditivo da execugdo do contrato.

1()- DAS DEMAIS TORMAS DE RESCISAO

10. 1 - Al€m das hipoteses de rescisS.o unilateral por

enumeradas na cldusula anterior, podera ser rescindido

I - por mttuo acordo entre as partes:

parte do

o presen

LOCATARIO

SEDE AOMINISTRATIVA
Tv. Jo6o Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 11S
Sao Jose - CEP 49015-080 - Aracaiu-SE
Tel.: (79) 3205-3800

ntrato:

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

Centro - CEP 49010-360 - Aracaju-SE
Tef.: (79) 3205-3700 - Fax: (79\ 32OS-3711



s€$llQ,,
s9 :err-. ll-\\try-lE!-ll\,il\$utrl il /-\J\t,uf- ll ^vt1$f YZ.ttt{Y.--ZJaj'$JU!t

$slRo:rpt4

II - em decorr€ncia da prdtica de infragdo legal ou contratual por

quaisquer das partes;

III - em decorr€ncia da falta de pagamento do aluguel e demais encargos

pelo LOCATARIO;

IV - em virtude de desapropriagdo do im6ve1, desocupagdo determinada

nelo Poder Pfiblico ou inc€ndio.

CLAUSULII DDCIMA PRIMEIRA

11- DAS BENFEITORIAS

1 1.1 - O LOCATARIO frca desde j6 autorizado a

benfeitoria necessAria. A benfeitoria util so

previamente autorizada pelo LOCADOR.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O valor de toda e qualquer benfeitoria util ou necessdria n6.o removivel sem

causar danos ao imovel realizada pelo LOCATARIO poderd ser abatidos dos

alugueis e serem pagos, ate o limite mdximo de 2Oo/o (vinte por cento) de cada
parcela mensal, ate integral ressarcimento. Abatimentos acima do percentual

indicado poderAo ser realizados apos expresso consentimento por escrito do

LOCADOR.

realizar no imovel locado toda

poderd ser feita desde que
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Na impossibilidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas nos termo

do pardgrafo primeiro desta cl6.usula, fica o LOCATARIO autorizado a reter o

im6ve1 at6 que seja integralmente indenizado.

PARAGRAI'O TERCEIRO

Finda a locag6o, toda e qualquer benfeitoria removivel realizada pelo

LOCATAzuO podera ser levantada, As suas expensas, desde que sua retirada

n6o afete a estrutura e a substAncia do im6vel.

CLI\USUL.II DECIMA SBGUNDA

12 -DO DIREITO DE PREFERENCIA

12.1 - Nos termos do artigo 27 e seguintes da Lei n" 8.245191, no caso de

venda, promessa de venda, cess5.o, promessa de cessdo de direitos ou dagdo

em pagamento do im6vel locado, o LOCATARIO tem prefer€ncia para adquirir

o imovel locado, em igualdade de condig6es com terceiros, devendo o

LOCADOR dar-lhe ci€ncia do negocio mediante notilicagdo judicial ou

extraiudicial.

PARAGRAFO OUTCO

O LOCADOR ter6. prazn de 30 (trinta) dias para manifestar de forma

inequivoca sua intengdo em adquirir o imovel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
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13 - DA CONTINUIDN)E DA LOCACAO

13.1 - Na hipotese de o LOCATARIO nd.o possuir interesse em adquirir o

im6vel locado, fica desde j6 acertado, conforme artigo 8" da Lei n" 8.245191,

que para o caso de sua alienag6.o ou cessdo a terceiros permanecera 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.

14 - DA PIIBLICIDADE

14.1 - O presente contrato

pardgrafo unico do artigo 61

d sua eficAcia.

serd publicado na imprensa oficial, na forma do

da Lei no 8.666193, como condigdo indispensdvel

15.1 - O presente contrato ser6 averbado junto a matricula do imovel logo

apos a sua publicagAo.

CL,AUSULA DDCIMA SEXTA

CLAUST'LIT DE'CIUA

CLAUSI'LA DECIMA
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16.1 - Toda

formaJiz.ada

Procuradoria

e qualquer modificagdo dos

atraves de termo aditivo.

Geral do Estado.

termos do presente ajuste sera

apos prdvia manifestaeao da

480.476 SSP/SE

CLAUSUI"A DECTMA SETIMA

L7 -DA RETETf9AO DE TRTBUTO NA FONTE

17 .l - t da responsabilidade do LOCADOR efetuar a reteneao de Imposto de

Renda, nos termos da kgislagdo Federal (INC.V do art. 9" da Instrugdo

Normativa da Secretaria da Receita Feral no 15 de 06.02.2O01), incidentes

sobre os valores a serem pagos a titulo de alugueis, sob pena de

responsabilidade civil, administrativa e penal do ordenador da despesa.

CLAUSULIT DECIMA OITAVA

18 - DO DIRTITO DE PT'RGAR A MORA

18.1 - O LOCADOR, reconhece ao LOCATARIO, expressamente, o direito de

purgar a mora em juizo em quaisquer circunstAncias e sem as limitagdes

estabelecidas no art.62, ParAgrafo Unico da Lei n.' 8.245, de 18l09 lI99I.

CI"AUSULII DE'CIMA NOITA

DO EXECUTOR

- Ficam designados

312.408.015-72 e

19-
19. r

CPF:

os servidores Ricardo Correia, RG

Thiago Santos Nascimento, CPF: 003.213.1Oq-44,
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para o acompanhamento do contrato, reportando-se mensalmente ao Setor de

Contratos sobre fatos ocorridos.

20 - DACOTfSERVACaO DO TM6VEL

20.1 - O LOCATARIO obriga-se a conservar o im6vel locado e realizar nele,

por sua conta as obras de reparagdo dos estragos que der causa, desde que

n6o provenientes de seu uso normal e a restitui-lo, quando finda a locagAo, no

Estado em que o recebeu, salvo as deteriorag6es decorrentes de seu uso

normal.

O LOCATARIO poder6. exercer o direito de retenqdo do im6vel locado ate que

seja devidamente indenizado pela execugdo nele das benfeitorias necessarias,

quando o LOCADOR, previamente notificado, houver se recusado a realizd-las

e de benfeitorias riteis que, quando autorizadas pelo LOCADOR, por nAo

poderem ser levantadas, ao im6vel incorporam.

CLAUSULII VIGESIMA PRIMEIRA

2T - DO SFI}URO

2I.l - Caber6. ao LOCADOR manter segurado o im6vel, correndo por sua

conta o pagamento dos pr€mios correspondentes.
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CLAUST'LI\ VIGESIMA SBGUI| DA

22 -DA OCORRENCIA DE FORQA MAJOR E CASO FORTT'ITO

22.L - No caso de inc€ndio ou da ocorr€ncia de qualquer outro motivo de

forga maior ou caso fortuito que impega a utilizag6.o parcial ou total do im6vel

ora locado, por parte do LOCATARIO, poder6 este, alternativamente

considerar suspensas no todo ou em parte, as obrigag6es deste contrato,

obrigando-se o LOCADOR a prorrogar o prazn de locagAo pelo tempo

equivalente d realizagdo das obras de restauraeao ou pelo tempo

correspondente ao impedimento que o LOCADOR assista qualquer direito d

indenizagdo.

CLI\USULI\ 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.

CLAUSULA VIGESIMA OUARTA

Faz parte constante do Contrato a Ata em anexo, onde fixa as obrigag6es do

LOCN)OR,

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim), 115
Sao Jose - CEP 49015-080 - Aracaiu-SE
Tel.: (79) 3205-3800

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

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



E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente instrumento em

O3 (tr€s) vias de igual teor e forma.

Aracaju, 22 de julho de

l' I | /,
/Y l*-1"&^

/ JlsE LEo DE cA\Rta

I ?EFENSoRPUBLTC

v LocArARro

rnf tr;fu,so-s._a_CPF:

NOME:

CPF: re7tr;:7;;1

SEOE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 115
56o Jos6 - CEP 49015-080 -Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv. Jo6o Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 94

Centro - cEP 49010-360 -Aracaju-SE
Tef.: (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711


