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PROCESSO Nº 00370-00003451/2018-46 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENV., INOVAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO DISTRITO FEDERAL Nº 006/2018, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 11/ 2002.

 

 

Cláusula Primeira - Das Partes

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, cuja
delegação de competência foi outorgada pelo Decreto n ̊ 36.236, de 01 de janeiro de 2015, combinado com o Decreto nº 38.456, de 30 de
agosto de 2017, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n ̊03.636.479/0001-45, com sede no Setor Bancário Norte - SBN,
Quadra 2, Bloco K, Lote 09, Edi�cio Wagner, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , neste ato
representada por ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO, na qualidade de Secretário de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e
Tecnologia, nomeado pelo Decreto de 4 de abril de 2017,  e STYLOS ENGENHARIA S/A CNPJ nº 38.056.024/0001-35, com sede em Setor
Comercial Sul - SCS, Quadra 04, Bloco A, Sala 219, Ed. Vera Cruz, representada por Guilherme de Siqueira Barros, CPF 552.253.221-15, na
qualidade de LOCADOR.

Cláusula Segunda - Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos da Proposta (SEI nº 11870620), da Jus�fica�va de Dispensa de Licitação (SEI nº 11111483), baseada
no inciso X, art. 24 , c/c o art. 26 da Lei nº 8.666/93, ao disposto na Lei nº 8.245 de 18.10.

Cláusula Terceira - Do Objeto

O Contrato tem por objeto a locação de imóvel situado no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco ·C· número 900 - Brasília - Distrito Federal,
com área total de 4.102,02 m² (quatro mil, cento e dois metros e dois cen�metros quadrados) e área ú�l de  3.202,02m² (três mil e duzentos e
dois metros quadrados e dois cen�metros quadrados), para uso da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, conforme especifica a Jus�fica�va de Dispensa de Licitação (SEI nº 11111483) e a Proposta (SEI nº 11870620), que
passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta - Do Valor

4.1 – O aluguel mensal é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), perfazendo o valor total do Contrato em R$ 6.480.000,00 (seis milhões
quatrocentos e oitenta mil reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei
orçamentária anual.

4.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus valores, anualmente, reajustados por índice
adotado em lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária

5.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 240101

II – Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.0062 - Manutenção de Serviços Administra�vos Gerais

III – Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros

IV – Fonte de Recursos: 100

5.2 – O empenho inicial é de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00297, emi�da em
04/09/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade es�ma�va.

Cláusula Sexta - Do Pagamento

6.1 O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s),
mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30(trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

6.2 Fica o Distrito Federal obrigado a arcar com as custas de aluguel e demais despesas de ocupação do imóvel, somente após a assinatura do
termo de recebimento do imóvel e das chaves.

Cláusula Sé�ma - Do Prazo de Vigência

De forma a amor�zar os custos de instalação da SEDICT/DF, fica definido como vigência inicial do contrato de locação o prazo de 36 meses,
prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos até o limite de 360 meses.

Cláusula Oitava - Da Des�nação e U�lização

O imóvel somente poderá ser u�lizado pelo Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO,
INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, para instalação e funcionamento do próprio órgão, vedada sua u�lização para quaisquer outros fins, bem
com sua transferência, sublocação, emprés�mo ou cessão, a qualquer �tulo, no todo ou em parte.

Cláusula Nona - Das Obrigações da Locadora

9.1 - A Locadora fica obrigada:

I - a fornecer ao Distrito Federal descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega com expressa referência aos eventuais
defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
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II - a entregar ao Distrito Federal o imóvel em estado de servir ao uso a que se des�na, bem como a garan�r-lhe, durante a vigência deste
Contrato, seu uso pacífico;

III - a pagar os impostos, as taxas, o prêmio de seguro complementar contra fogo e as despesas extraordinárias de condomínio, que incidam ou
venham a incidir sobre o imóvel;

9.2 - Durante o período da locação o Locador será responsável pela manutenção das seguintes instalações prediais: Ar condicionado; Rede
elétrica e cabeamento (não inclusa a remoção e/ou instalação de novos pontos); Rede hidráulica e de esgoto; Sistema de combate a incêndio,
incluindo a recarga de ex�ntores; Elevadores; Grupo gerador; No break; Catraca; Limpeza periódica de caixa d'água; Manutenção do jardim
externo.

9.3 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o Distrito Federal tem
preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de condições com terceiros, devendo a Locadora dar-lhe conhecimento do negócio mediante
no�ficação judicial ou extrajudicial.

9.4 - Em atendimento aos parágrafos 1º e 2º, do ar�go 2º, do Decreto nº 33.788/2012, o proprietário/Locador compromete-se, quando da
assinatura do contrato, promover as adequações �sicas, determinadas pelo laudo técnico da AGEFIS - Agência de Fiscalização do Distrito
federal, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua no�ficação.

9.5 - Responder por perdas e danos que vier causar à Administração Pública ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa,
sua ou de seus prepostos, independente de outras cominações contratuais ou legais a que es�ver sujeita.

9.6 – Fica o Locador obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.7 – Fica o Locador sujeito as penalidades e multas previstas na Lei nº 8.666/93 e Decreto 26.851/2006 (e alterações).

9.8 - O Locador compromete-se ainda a entregar o imóvel, em até 60 dias da assinatura do contrato, nas seguintes condições de uso:

a) Instalações elétricas, hidro-sanitárias e de incêndio revisadas e em perfeitas condições de funcionamento;

b) Equipamentos de ar condicionado novos em perfeito funcionamento;

c) Cabeamento Estruturado com fornecimento de até 06 (seis) suits de 48 portas cada (Dados, Voz e Telefonia);

d) Elevadores novos, fabricante ThyssenKrupp;

e) Gerador para áreas comuns (elevadores e bombas);

f) No Break;

g) Divisórias conforme layout;

h) Desenvolvimento de layout de ocupação;

i) Reforço estrutural no pavimento térreo para uso com arquivos deslizantes;

j) Instalação nos banheiros de espelhos, tampas de vasos sanitários, suportes para saboneteira, papel higiênico, papel toalha e álcool em gel;

k) Execução de pontos para filtro de água, conforme indicado no layout;

I) Dois containers para acondicionamento de lixo;

m) Persianas nas áreas envidraçadas;

n) Sinalização nas áreas internas com suporte de acrílico;

o) Instalação de até 10 (dez) câmeras de vigilância nas áreas internas e externas;

p) Catraca para controle de acesso na entrada principal;

q) Instalação de balcão na recepção;

Cláusula Décima - Das Obrigações do Distrito Federal

O Distrito Federal fica obrigado:

I - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de condomínio, de telefone, consumo de energia elétrica, gás, água e esgoto, a
par�r da assinatura do termo de recebimento do imóvel e das chaves.

II - levar ao conhecimento da Locadora o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a ela incumba, bem com as eventuais
turbações à terceiros;

III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;

IV - cien�ficar a Locadora da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de qualquer in�mação, multa ou exigência de
autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;

V - a permi�r a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;

VI – a res�tuir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

Cláusula Décima Primeira - Da Alteração Contratual

11.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, vedada a alteração do objeto, assim, como
quaisquer modificações na des�nação ou u�lização do imóvel.

11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira prevista no Contrato, bem
como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento, podendo
ser formalizado por apos�lamento.

Cláusula Décima Segunda - Da Dissolução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
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Cláusula Décima Terceira - Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido:

I - por ato unilateral a Administração poderá rescindir o contrato a qualquer tempo, observados os ditames legais e as razões de interesse
público exaradas em processo administra�vo, conforme ar�gos 77 e 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93;

II – na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.

Cláusula Décima Quarta - Dos Débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Locadora para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante
execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Quinta - Do Executor

O Distrito Federal, por meio de Portaria Norma�va, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Sexta - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Cláusula Décima Sé�ma – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

Cláusula Décima Oitava – Programa de Integridade

A Contratada fica obrigada a implementar, a par�r de 1º de junho de 2019, Programa de Integridade, nos termos da Lei Distrital nº 6.112/18.

 

Brasília, 04 de setembro de 2018.

 

ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO

Secretário de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal

 

GUILHERME DE SIQUEIRA BARROS

Stylos Engenharia S/A

 

Testemunhas:

Alexandre Velloso Alves

CPF: 400.124.841-72

Marcia Regina da Paz

CPF: 484.283.311-53
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