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CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 13/2019 — DPE/AM 

CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE UM TERÇO DO 
IMÓVEL SITUADO NA SAF/SUL QUADRA 02, LOTE 
02, BLOCO B, SALA 107, CONDOMÍNIO VIA 
OFFICE, BRASÍLIA/DF, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIODE 
JANEIRO — DPRJ E A DEFENSRIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS — DPE/AM, NA FORMA 
ABAIXO: 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO RIO DE JANEIRO - DPRJ, CNPJ 
31.443.526/0001-70, com sede à Av. Marechal Câmara 314, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado, Dr. Rodrigo Baptista 
Pacheco, na qualidade de SUBLOCADORA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS — DPE/AM, CNPJ 19.421.427.001/91, com sede à Rua Maceió, n° 
307 - Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, neste ato representada pelo Sr. 
Defensor Público Geral do Estado do Amazonas, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro 
Barbosa na qualidade de, doravante denominado simplesmente SUBLOCATÁRIA, 
resolvem assinar o presente Contrato de Locação de um terço do imóvel, equivalente 
a 70,72m2, situado na SAF/SUL quadra 02, lote 02, bloco B, sala 107, Condomínio Via 
Office, Brasília/DF, mediante as cláusulas e condições seguintes com fundamento no 
Processo Administrativo n° E-20/001.007956/2019, com base no art. 24, X, da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: (Legislação aplicável) - A presente sublocação se 
regerá pela Lei Federal n°8.245, de 18.10.91, salvo quanto aos aspectos relacionados 
a licitações e formalidades administrativas, aos quais se aplicam a Lei 8.666/93 e a Lei 
Estadual 287/79. 

CLÁUSULA SEGUNDA: (Objeto) - O objeto do presente contrato é a 
sublocação de um terço do imóvel situado na SAF/SUL quadra 02, lote 02, bloco b, sala 
107, condomínio Via Office, Brasília/DF, com matrícula no RGI sob n° 146.361, que se 
encontra construido em um terreno com área de 212,15m2, área comum de divi ão não 
proporcional de 84,00m2, área comum de divisão proporcional de 144,98m2, á a total 
de 441,13m2, com depósito no 10  subsolo e sete vagas de garagem de n° 12 a 

	
67,68 

e 69, situadas no 2° subsolo a ela vinculados, e a respectiva fração ideal de 
	

31088 
das coisas de uso comum e do tempo supracitado, que mede 3.500,00m2. 

CLÁUSULA TERCEIRA:(Prazo da locação) — O prazo de 	ela da 
sublocação do dia 08/10/2019 à 21/02/2022. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ambas as partes poderão, independentemente 
do pagamento de qualquer multa ou indenização, denunciar a sublocação antes do 
término do prazo acima, desde que notifique a outra com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se, findo o prazo fixado nesta cláusula, convier 
às partes a manutenção da sublocação, não havendo oposição, presumir-se-á 
prorrogado o contrato por mais 30 meses, totalizando 60 meses. 

CLÁUSULA QUARTA (Aluguel) — O aluguel mensal será de R$ 5.666,67 
(cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), valor este 
fixado com base no laudo de avaliação constante dos autos do processo administrativo 
n°: E-20/001.007956/2019. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A SUBLOCATÁRIA reembolsará a 
SUBLOCADORA, pelo respectivo valor, sem quaisquer acréscimos ou multas, das 
despesas com água/esgoto, taxa condominial e energia elétrica no valor total estimado 
de R$ 59.595,98 (cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e 
oito centavos), o respectivo Imposto Predial Territorial Urbano — IPTU no valor total 
estimado de R$ 5.360,77 (cinco mil, trezentos e sessenta reais e setenta e sete 
centavos), mais as despesas correntes; excluindo-se o fundo de reserva, seguro contra 
incêndio, seguro conteúdo e as cotas extras que serão de responsabilidade do 
proprietário; no prazo de 30 dias a contar da apresentação dos respectivos 
comprovantes de pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA: (Reajustamento do aluguel) — O valor do aluguel 
sofrerá reajuste pelo índice do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas - FGV, em sua 
falta pelo índice que o suceder, apôs cada período de 12 (doze) meses de sublocação, 
desde que haja solicitação expressa da SUBLOCADORA, e que o novo valor do aluguel 
seja compatível com o valor de mercado. No caso de não haver índice sucessor, deverá 
ser utilizado o IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE e, em sua 
falta, o índice oficial adotado pelo Banco Central do Brasil para medição da inflação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O reajustamento será registrado nos autos do 
processo administrativo por apostilamento. 

CLÁUSULA SEXTA:(Formas de pagamento do aluguel) — O aluguel e os 
encargos sublocatícios (ressalvado quanto a estes, o procedimento previsto no 
parágrafo único da cláusula quarta), serão pagos mensalmente, mediante crédito na 
conta bancária da SUBLOCADORA, C/c n° - 2151, na Agência n° - 6898, anco 
Bradesco, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao vencido, medi te a 
apresentação do respectivo recibo, o qual deverá ser apresentado até o penúlt o dia 
útil de cada mês. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso da SUBLOCADORA estar estabe eCida 
em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado 
ou caso verificada pela SUBLOCATÁRIA a impossibilidade de a SUBLOCADORA, em 
razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou 
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manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito 
mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira, mediante autorização 
da Autoridade Competente. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 
adicionais serão suportados exclusivamente pela SUBLOCADORA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O aluguel será cobrado pela SUBLOCADORA, 
mediante a apresentação da respectiva fatura, elaborada com observância da 
Legislação em vigor, com a indicação do valor a ser pago, discriminadamente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na ocorrência de reajustamento do aluguel, na 
forma da cláusula quinta, a fatura ou recibo mencionados no parágrafo anterior, deverão 
contemplar o valor já reajustado, que será conferido pelos agentes responsáveis pela 
fiscalização do contrato, sob pena de ser pago somente o valor indicado no recibo 
apresentado. 

PARÁGRAFO QUARTO: Havendo mora da SUBLOCADORA no 
encaminhamento da faturaa SUBLOCATÁRIA deverá pagar o valor indicado sem a 
incidência de juros ou correção monetária. 

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de mora da SUBLOCATÁRIA no 
pagamento do aluguel e encargos convencionados, o valor do débito será corrigido pelo 
mesmo índice de variação monetária utilizado para corrigir o aluguel, acrescido de juros 
moratórios de 6% ao ano. 

PARÁGRAFO SEXTO: Não considerar-se-á mora, para efeitos do parágrafo 
anterior, se o atraso no pagamento decorrer do encerramento do exercíciofinanceiro. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: A cada exercício financeiro, a SUBLOCATÁRIA 
informará a SUBLOCADORA quando do encerramento do mesmo. 

PARÁGRAFO OITAVO: Somente será pago o valor indicado na fatura 
apresentada, sendo de responsabilidade da SUBLOCADORA indicar corretamente o 
valor total, incluindo quaisquer rubricas cabíveis, índices de reajustes concedidos, 
multas, etc. 

PARÁGRAFO NONO: A SUBLOCADORA não será responsável pelo 
pagamento de quaisquer despesas decorrentes de contratos firmados entre a 
SUBLOCATÁRIA e terceiros, ainda que relativos à prestação de serviços realizados no 
âmbito do imóvel sublocado. 

CLÁUSULA SÉTIMA: (Utilização do imóvel) — O imóvel subloc " o será 
utilizado, exclusivamente, para atender as necessidades da Defensoria P

-

:1i ca do 
Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA OITAVA: (Conservação e reparos. Obras) — A SUB • • ATÁRIA 
obriga-se: 

a bem conservar o imóvel sublocado e a realizar nele, por ua .9 .., as 
obras de reparação dos estragos a que der causa, desde que não proven : • 'Ide seu 
uso normal; 

a restituí-Io, quando finda a sublocação, no estado em que o recebeu, 
salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: As benfeitorias necessárias introduzidas pela 
SUBLOCATÁRIA, ainda que não autorizadas pela SUBLOCADORA, bem como as 
úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis por compensação no valor dos alugueres 
vincendos, por acordo entre as partes. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, 
podendo ser levantadas pela SUBLOCATÁRIA, finda a sublocação, desde que sua 
retirada não afete a estrutura e a substânciado imóvel. 

CLÁUSULA NONA: (Impedimento à utilização do imóvel) — No caso de 
incêndio ou da ocorrência de qualquer outro motivo de força maior que impeça a 
utilização parcial ou total do imóvel ora sublocado, por parte da SUBLOCATÁRIA, 
poderá este, alternativamente: 

considerar suspensas, no todo ou em parte, as obrigações deste contrato, 
obrigando-se a SUBLOCADORA a prorrogar o prazo de sublocação pelo tempo 
equivalente à realização das obras de restauração ou pelo tempo correspondente ao 
impedimento do uso; 

considerar rescindido o presente contrato, sem que a SUBLOCADORA 
assista qualquer direito de indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA: (Mora e sua purgação) - A SUBLOCADORA 
reconhece à SUBLOCATÁRIA, expressamente, o direito de purgar a mora em Juízo, 
em quaisquer circunstâncias e sem as limitações estabelecidas no artigo 62, parágrafo 
único, da Lei n°8.245, de18.10.91. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: (Valor do contrato e dotação 
orçamentária) — Ovalor global deste contrato é estimado em R$ 226.079,12 (duzentos 
vinte e seis mil, setenta e nove reais e doze centavos), ressalvados os reajustes 
decorrentes e seus encargos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas referentes ao corrente exercício, no 
valor de R$ 21.998,32 (vinte e um mil, novecentos e noventa e oito reais e trinte e dois 
centavos), correrão à conta da dotação orçamentária, Programa de Trabalho 
14.422.3269.1222.0001 	 Manutenção 	das 	Atividades 
Operacionais/Administrativas Elemento de Despesa 33903910. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas relativas aos exercícios 
subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser 
empenhadas no início de cada exercício, sempre considerando os reajustes 
provenientes deste contrato de sublocação e seus encargos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: (Registro e publicação) — Para os fins 
previstos nos artigos 576, §§ 1°, 2°, do Código Civil, 167, I, 3, da Lei 6.015, de 31.12.73 
e 8° da Lei n°8.245, de 18.10.91, a SUBLOCATÁRIA promoverá, no prazo de 2 (vinte) 
dias, a partir da data da assinatura do presente, o registro deste contrato no coryietente 
Cartório do Registro Geral de Imóveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A SUBLOCADORA e SUBLOCATÁRIA 
providenciarão a publicação, em extrato, do presente instrumento contratual 	rio 
Oficial de seus respectivos Estados e o envio dos dados ao Tribunal de Conta e seus 
respectivos Estados, nos prazos de 10 (dez) e 5 (cinco) dias, respectivamente, contados 
da assinatura. 

1/</ 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: (Foro) — Fica eleito o foro da cidade do 
Rio de Janeiro, Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes do presente contrato, renunciando as partes contratantes a qualquer outro 
que tenham ou venham a ter, por mais especial ou privilegiado que seja. 

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2019. 

RODRIGO BAPTI A PACHECO 

DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
LOCADORA) 

	11! e e e e 
RAFAEL VINHEI MON-qu" BARBOSA 

DEFENSOR PÚBLIC ERAL DO ESTADO DO AMAZONAS 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

(LOCATÁRIA) 
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