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CONTRATO Ne 06/2018
PROCESSO DSG/DA N' 09013.000180/2017-10

EXTERIORES, com sede na
o Ra 00.394.536/0006-43, doravante
Chefe, substituto, da Divisão
SAGARRA, portador da cédula
nomeado pela Portaria n:
2017, e a empresa
EMPRESARIAL S/C, com
Zona Industrial, Brasília --
O1.140.379/0001-06, doravante
Sócio-Proprietário, Senhor
identidade OAB/DF n'
este subscrevem, resolvem, em

combinadas com

A UNIÃO,

C

e suas alterações,

aplicáveis,
Licitação ne 3
cláusulas e condições a seguir.

as a
/.

CLÁUSULA PRIMEIRA -
1.1. Constitui objeto do
situada no I' pavimento do
desta Capital, da mesma
divisão não
área total de 802,17

DO K

\



2g subsolo, que o LOCADOR dâ em locação ao LOCATÁRIO, no estado de conservação em
que se encontra.

31/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

valor de mercado, segundo avaliação prévia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

3.1. O imóvel lotado destina-se a abrigar cerca de cem servidores do Ministério das Relações
Exteriores, para correta instalação e funcionamento de determinadas unidades, enquanto não
concluídas as obras de construção do Anexo lll.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

C

Normativa/AGU n' 6, de 01.04.2009.
n
rd

4.2. Fica assegurada a continuidade do contrato, mesmo em casos de alienação, nos termos do

artigo 89 da Lei n' 8.245/91 e artigo 167, inciso 1, item 3 da Lei ng 6.015/73.

4.3. O presente contrato será anotado por averbação na matrícula
alienação, para as finalidades legais, no prazo de 15 (quinze)
LOCATÁRIO.

do imó
dias

4.4. A prorrogação do Contrato deverá ser promovida mediante celebr
lção d



Lei ne 8.666/1993;

dever contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

praticados no mercado;

C

7.2. O reajuste decorrente da solicitação do LOCADOR, será formalizado por apostilamento,
salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de vigência ou alteração
contratual;

CLÁUSULA OITAVA - DA DOCUMENTAÇÃO DO LOCADOR

8.1. O LOCADOR deverá apresentar na assinatura do contrato, e manter atualizadas
autenticadas dos seguintes documentos:

cópias

8.1.1. Certidão de Regularidade perante o FGTS;

8.1.2. Certidão de Quitação para com o INSS;

8.1.3. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal
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CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento do aluguel do mês vencido será efetuado mensalmente em até 30(trinta)
dias, contados a partir da data da apresentação do recibo pelo LOCADOR (art.40, XIV, "a", e
seu $ 3Q, da Lei n' 8.666, de 1993).

'':':' hmggHR{E$hgá$Üi;=i
artigo 5', $ 3a, da Lei ne 8.666/1993.

9.2. O pagamento somente será efetuado após o "atento", pelo fiscal administrativo, do
recibo apresentado pelo LOCADOR, que conterá o detalhamento dos serviços executados.

9.2.1. O "atesta" fica condicionado à verificação da conformidade do recibo

apresentado pelo LOCADOR com os serviços efetivamente prestados.

qualquer ónus para o LOCATÁRIO.

IÊd Hi w :f:rHm:: :::
g.4.1. Não produziu os resultados acordados

9.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;

9.4.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

C

ãÜ=HHn=BH]'.=:ãHi;={
juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre
observado o disposto na

municipal aplicável.

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
Lei Complementar ng 116/2003 e lega

4
Z

Z

h

a
ü'l

9.6.2. O LOCADOR regularmente optante
Complementar n' 123/2006,
impostos e contribuições
pagamento ficará
documento oficial de que
referida Lei Complementar.
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9.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em contracorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo LOCADOR, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

9.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

g g O l ,OCATARIO não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada

pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

se a seguinte fórmula: EM = 1 x N x VP

9.10.1 Em que

a) EM = Encargos moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido;

b) 1= Índice de atualização financeira, calculado segundo a

fórmula:

1 : (6 / 100)

Número de dias entre a data limite prevista para o
pagamento e a data do efetivo pagamento;

c)

d) VP = Valor da Parcela em atraso

instrumento.

C

9.12. Por ocasião da emissão de recibo para

os percentuais dos valores dos
legal, bem como
comprobatória de
isenção/imunidade tributária.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS IMPOSTOS E TAXAS

nÚHH:ÜB l*='":: :;a
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10.1.1. Tais pagamentos serão suportados pelo LOCATÁRIO, proporcionalmente, em

regime de rateio, a partir da data do efetivo recebimento das chaves.

contra incêndio do imóvel locado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS BENFEITORIAS, CONSERVAÇÃO E
DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

11.1. 0 LOCATÁRIO, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, poderá
realizar, mediante prévia e expressa aquiescência do LOCADOR, as alterações ou
benfeitorias que tiver por necessárias aos seus serviços.

] ] .] .] . Com exceção das benfeitorias removíveis, a realização de qualquer outra no
imóvel devera ser autorizada previamente pelo LOCADOR.

=dH;3HX=H=XF=:,=:n=,::':
11.2. Permanece válida a vistoria realizada quando da entrega das chaves.

1 1.3. Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR nas condições em que foi

recebido pelo LOCATÁRIO, salvo os desgastes naturais do uso normal, sendo na época
vistoriado por representante do LOCADOR.

11.4. O LOCATÁRIO fica desde já autorizada a fazer, no imóvel lotado, as adaptações

indispensáveis ao desempenho das suas atividades.

::;UKKI H :lll Barlu:::: :;:;C

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.2. O fiscal anotará em registro próprio
do contrato, indicando dia, mês e ano,
envolvidas, determinando o que for necessário
observados e encaminhado os
cabíveis, na forma dos ans. 67 e 73 da Lei
Decreto n9 2.271, de 7 de julho de 997.

à



12.3. As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenentes.

12.4. O LOCADOR poderá indicar um representante para representa-lo na execução do
contrato.

12.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do LOCADOR perante a
Administração e/ou terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MODIFICAÇÃO DO CONTRATO

E H X#li:lBãEÊl:HEFs=':m;:
13.2. Eventuais alterações reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n' 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES MÚTUAS

14.1. O LOCADOR e o LOCATÁRIO observarão, no que couber, o disposto nos artigos 66 a
71 e 76 da Lei ne 8.666/93, no que diz respeito aos direitos e responsabilidades das partes
constantes no presente Contrato .

14.2. Deveres do LOCADOR - O LOCADOR obriga-se a:

14.2.1. Entregar o imóvel em condições de uso para os fins a que se destina, e em
estrita observância das especificações de sua proposta;

C

14.2.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;

14.2.4. Manter, durante o tempo da locação, a forma e o destino do imóvel;

14.2.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

14.2.6. Auxiliar o LOCATÁRIO na descrição minuciosa do estado do imóvel, qua?do

da realização da vistoria;

r

14.2.7. Fornecer ao LOCATÁRIO recibo discriminado das importâncias pagas,

vedada a quitação genênca;

14.2.8. Pagar as taxas de administração
nestas compreendidas as despesas necessana a

14.2.9. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio, entendidas como aquelas

imobiliária, se houver, e de inte
aferição da idoneidade do pretende
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não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, como:
a) Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;

b) Pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias

extemas

c) Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;

d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocomaos ein ue'La

ao início da locação;,pamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de

esporte e de lazer;

g) constituição de afundo paira:esmo nas partes de uso comum; lizado para cobertura de

despesas extraordinárias;

14.2.10. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de
condicionadores de ar, combate a incêndio e rede de logica, bem como o sistema hidráulico e
a rede elétrica.

14.2.11. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;

14.2.12. Pagar o prémio de seguro complementar contra fogo;

14.2.13. Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel,

inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

14.3. Deveres do LOCATÁRIO. O LOCATÁRIO obriga-se a:

14.3.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste
Termo de Contrato;

14.3.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com
a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conserva-lo como se seu fosse;

C 14.3.3. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os desgastes e
deteriorações decorrentes do uso normal;

14.3.4. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este
incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

m BgHl: iHB;l H : ::;n
14.3.6. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel,

instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;
consentem 3

onça d
como qu

8

ou nas suas

14.3.7. Não modificar a forma externa ou intema do imóvel, sem o

prévio e por escrito do LOCADOR;

14.3.8. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobr
e encargos condominiais, cujo pagamento não sqa de seu encargo, bem



intimidação, multa
LOCATÁRIO;

ou exigencia de autoridade pública, ainda que direcionado ao

14.3.9. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como aquelas
necessárias à sua administração, como:

a) Salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do

:$1gSUU$%iiS SilE=E=m«;, "";-,«; '

e) Manu ençãoe uso comum; das instalações e equipamentos de uso comum destinados à pratica

período anterior ao início da locação ntação de

r

14.3.9.1. O LOCATÁRIO somente ficará obrigado ao pagamento das despesas

ordinárias de condomínio caso soam comprovadas a previsão orçamentada e o rateio mensal,

podendo exigir a qualquer tempo tal comprovação;

14.3.10. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se
houver) e água e esgoto;

n:E& $iB iHR=::;=: ::
14.3.12. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos

intemos.

5

14.3.13. Incumbira ao LOCATÁRIO o pagamento do Imposto Predial e Territorial
Urbano -- IPTU/TLP, na época própria, diretamente a autoridade credora.

(
14.3.14. Pagar tributos e taxas, inclusive a contribuição para custeio de serviços de

iluminação pública, incidentes sobre o imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

H ;RH l u=!='=;=':?
15.1.1. A rescisão por descumprimento das
acarretará a execução
LOCATÁRIO, bem como a retenção dos

limite dos prduízos causados, além das

15.2. Também constitui motivo para a
enumeradas no art. 78 da Lei n' 8.666, de

rescisão do contrato
1993, com exceção d

9



e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.

=lg: ã l:lH H pnn:

prazo restante para o término da vigência do contrato.

15.4. O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue
diretamente ao LOCADOR ou por via postal, com aviso de recebimento.

15.5. Os casos da rescisão contratual serão fomialmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

15.6. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

15.6.1. Balanço dos eventos contratuais jâ cumpridos ou parcialmente cumpridos;

&,

C 15.6.2. Indenizações e multa. / n

l\
Q

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS SANçõES

IH 11:::1ã :Eg HilUH
penalidades de:

16.1.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas como aquelas

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

16.1.2. Multa equivalente ao valor de 3 (três) meses .de
LOCATÁRIO, em caso de rescisão resultante de ato ou fato imputâve

aluguel
ao LOC

16.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o
Ministério das Relações Exteriores pelo prazo de até dois anos, a ser fixado pela autoridade

competente; ....." vl,/ .n



16.1.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais

sanções;

16.1.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

17.1 Nas Leis n9 8.666/1993 e Lei ng 8.245/1991

17.2. Nos preceitos de Direito Público

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

/

/

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO(
19.1. O presente contrato vincula-se aos termos:

19.1.1. Da Dispensa de Licitação n' 31/2018, Processo DSG/MRE.,/ n'
09013.000180/2017-10;

19.1.2. Da proposta do LOCADOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

20.1. O LOCATÁRIO providenciarâ a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário
Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do artigo 61, da Lei n' 8.666/93 e
suas alterações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Será competente o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir eventuais
11



questões referentes ao presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

d:l! IHH: z:s:;::":::::=':
Brasília, 01 de março de 2018

Pelo LOCATÁRIO

s Gerais

Pelo LOCADOR

TESTEMUNHAS

C Ó

rosé umDerto da Salva
091.374.831-53

Fih. k.É,!gaZab
;ãbio Ko chi Freitas Nozaki
136.699.197-40

Nome
CPF:
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