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CONTRATO N.° 05/2017-DPE/AM-FUNDPAM 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL CELEBRADO ENTRE A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS—
DPE/AM, ATRAVÉS DO FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS-FUNDPAM 	E 
CENTRO CULTURAL CHANNEL 
LTDA. - EPP, NA FORMA ABAIXO: 

Processo Administrativo n° 20000.003613/2017-DPE/AM 

Aos vinte oito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, nesta cidade de 
Manaus, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-DPE/AM, 
através do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS — FUNDPAM, situado na Rua Maceió, n° 307 — Bairro Nossa 
Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrito no CNPJ sob o n°. 
19.439.861/0001-07, neste ato representado pelo senhor Defensor Público 
Geral, Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, brasileiro, casado, 
Defensor Público Geral, em exercício, RG 691406 SSP/AM e CPF n° 
239.811.482-15, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Ramos Ferreira, 
n° 199, Condomínio Vista Del Rei, Torre Solimões, Apartamento 503 - centro, 
CEP: 69.010-120, daqui por diante denominado LOCATÁRIO, e a empresa 
CENTRO CULTURAL CHANNEL LTDA. - EPP, adiante designado 
simplesmente LOCADOR, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos 
constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do 
Amazonas em 08 de junho de 1990, sob o n° 1320021097-2, sediada nesta 
cidade, na Avenida João Valério n° 587, Conjunto Vieira Alves, bairro Nossa 
Senhora das Graças — CEP: 69053-140, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 34.576.868/0001-56, neste ato representada 
pela sua sócia administradora, Senhora ELSA RODRIGUES HARDY, casada, 
Carteira de Identidade n° 124.359 — SSP/AM, CPF n° 026.762.062-49, 
residente e domiciliado nesta cidade, na Quadra B, casa 06, Jardim Vila Rica, 
Estrada do V-8, Bairro Parque Dez — CEP: 69.055-000, com base na Portaria 
de Dispensa de Licitação n.° .609/2017—GDPG/DPE/AM, devidamente 
publicada no Diário Oficial do Estado do dia 28 de agosto de 2017, no Caderno 
Poder Judiciário, para a presente avença, e o que mais consta do Processo 
Administrativo n.° 20000.003613/2017-DPE/AM, doravante denominado por 
PROCESSO, na presença das testemunhas abaixo nominadas ajustam o 
presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, o qual se reger 
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8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente no artigo 62, § 3° do referido 
diploma legal, e demais alterações subsequentes, Lei Federal n° 8.245, de 
18.10.91, com alteração promovida pela Lei n° 12.112 de 09/12/2009, e a 
Proposta de Locação às fls. 7, segundo as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a 
locação do imóvel situado à Rua São Luiz, n° 432 — Bairro Adrianópolis, CEP: 
69.057-250, Zona Centro-Sul da cidade de Manaus-Am, registrado no 
CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE 
LETRAS, matrícula n° 51.782, ficha 01 verso a 02. 01 a 06, do Livro n° 02, com 
as especificações constantes do LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL 
realizado pelo Eng.° Civil Afonso Luiz Costa Lins Júnior, às fls 81 a 100 do 
PROCESSO, parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA - O prazo desta locação é de 04 
(quatro) meses, contados de 28/08/2017 a 28/12/2017, sem qualquer 
interrupção, podendo ser prorrogado, a critério das partes, por tempo igual ou 
superior, mediante Termo Aditivo, conforme Art. 57, II da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR MENSAL — O valor mensal da locação 
é fixado em R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). 

CLÁUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO — O LOCATÁRIO pagará o aluguel 
do mês de referência até o décimo (10°) dia do mês subsequente ao vencido. 

Parágrafo primeiro - O pagamento mensal será realizado pelo LOCATÁRIO 
através de transferência bancária para o Banco Brasil (001), Agência 3053-8 
(Rua São Luiz/Recife), Conta-corrente 5.414-3. 

Parágrafo segundo — O reajuste será efetuado por meio de simples 
apostilamento, nos termos do artigo 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93, se por ocasião 
da prorrogação da vigência do contrato o índice acumulado do IGPM não tiver 
sido divulgado pela FGV. 

CLAÚSULA QUINTA — DA COBERTURA DAS DESPESAS - Além do aluguel 
acima estipulado o LOCATÁRIO pagará os encargos referentes ao consumo de 
água, coleta de esgoto, se houver, luz e IPTU. 
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CLÁUSULA SEXTA — DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO - O 
LOCATÁRIO fica autorizada a promover as alterações e modificações no 
imóvel locado, de modo a melhor adaptá-lo aos fins a que se destina, vedada 
apenas àquelas que lhe alterem a estrutura ou comprometam sua solidez, 
considerando-se incorporadas todas e quaisquer benfeitorias introduzidas no 
prédio objeto do presente, sem que assista ao LOCATÁRIO o direito de 
retenção ou indenização no término do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ENTREGA INICIAL E CONDIÇÕES DO IMÓVEL - 
O LOCATÁRIO declara receber o imóvel locado em perfeitas condições de 
habitabilidade e utilização, comprometendo-se, ainda, assim devolvê-lo, finda a 
locação ora ajustada. 

CLÁSULA OITAVA — DA ALIENAÇÃO - No caso de alienação onerosa ou 
gratuita do imóvel ora locado fica o novo proprietário obrigado a respeitar a 
locação vigente até o término do prazo contratual. 

CLÁUSULA NONA — DA OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE USO - 
Em virtude de incêndio, desabamento, desapropriação ou qualquer ocorrência 
impeditiva do uso normal do imóvel, o Contrato ficará rescindido, 
independentemente de qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA SUBLOCAÇÃO - Durante a vigência deste 
Contrato não poderá o LOCATÁRIO, sem prévio consentimento por escrito do 
LOCADOR, emprestar ou sublocar, no todo ou em parte, o imóvel objeto da 
presente locação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO VALOR GLOBAL - O valor global do 
presente contrato é de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
EMPENHO - As despesas com a execução do presente contrato correrão, no 
presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 24701, Programa de Trabalho 14.422.3269.1222.0001, Fonte 
Recurso 201, Natureza da Despesa 339039, tendo sido emitida pela 
LOCATÁRIO, para o exercício de 2017, Nota de Empenho n° 2017NE457. de 
28/08./2017, no valor de R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais). O saldo 
restante, no valor de R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais), que 
será empenhado à conta da dotação orçamentária que for consignada neste 
exercício. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO - O inadimplemento de 
quaisquer das cláusulas do presente contrato dará direito à sua rescisão, a 
critério da parte não inadimplente, mediante aviso prévio no prazo de 30 (trinta) 
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dias. Poderá também ocorrer a rescisão administrativa, sempre que assim 
exigir o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO — O 
LOCATÁRIO se obriga a providenciar a publicação do presente Contrato, em 
forma de extrato, no Diário Oficial do Estado no prazo do parágrafo único do 
Art. 61 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO - O valor locatício 
mensal será reajustado nos moldes da Política Econômica Federal, que 
atualmente prevê periodicidade anual de reajuste, para mais ou para menos, 
de acordo com a variação do IGPM/FGV, desde que observado o interregno 
mínimo de 1 (um) ano, considerando-se como índice inicial o mês de agosto, 
ou da data do último reajuste para os subsequentes. 

Parágrafo Primeiro - Compete ao LOCADOR a iniciativa e o encargo do 
cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo LOCATÁRIO, 
juntando-se o respectivo memorial de cálculo do reajuste. 

Parágrafo Segundo - O reajuste poderá ser efetuado por meio de simples 
apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 8°, da Lei Federal n°. 
8.666/93, quando por ocasião do aditivo para a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato o índice do IGPM/FGV ainda não tiver sido divulgado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO - O 
presente contrato poderá ser alterado, através de aditamento, ficando obrigado 
o LOCADOR a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços ora contratados em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO DIREITO DE PREFERÊNCIA — Nos 
termos do artigo 27 e seguintes da Lei n° 8.245/91, no caso de venda, 
promessa de venda, cessão, promessa de cessão de direitos ou dação em 
pagamento do imóvel locado, o LOCATÁRIO tem preferência para adquirir o 
imóvel dado em locação, em igualdade de condições com terceiros, devendo o cisem  
LOCADOR dar-lhe ciência do negócio mediante notificação judicial ou 
extrajudicial, através do Cartório de Títulos e Documentos. Não sendo de 
interesse do LOCATÁRIO a compra do referido imóvel, o futuro comprador terá 
de respeitar o prazo da locação, estipulado no contrato, nos termos da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA ENTREGA DAS CHAVES — A entrega 
das chaves, ao final do contrato ou no caso de rescisão amigável ou judicial, 
não exonera o LOCATÁRIO das obrigações contratuais, inclusive quanto ao 
pagamento dos aluguéis, exoneração essa que só ocorrerá aps os reparos ou 
restituída a coisa locada ao estado em que foi recebida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO DIREITO DE INSPECIONAR O IMÓVEL - 
Fica assegurado ao LOCADOR ou a seu preposto, o direito de inspecionar o 
imóvel locado para observar o cumprimento das cláusulas e condições 
contratuais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS - Aos casos omissos, ou 
seja, não previstos no presente termo, serão aplicadas às disposições previstas 
na Lei de Locações (Lei Federal n° 8.245/91). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO - Fica eleito o foro da 
Comarca de Manaus para dirimir qualquer questão oriunda do presente Termo, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas no 
presente contrato, firmado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos, assinadas pelas partes. 

Manaus, 28 de agosto de 2017. 

Pelo LOCADOR 

ikte* 
Elsa Rodrigues Hardy 

Proprietário 

Testemunhas: 

CPF: eP9-745-Y, 792-5? CPF: Gl7g 
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