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CONTRATO N.o 002/2016-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
FRANCISCO GARCIA RODRiGUES,
NA FORMA ABAIXO:

Processo Administrativo n" 20000.001356/2015-DPE/AM

Aos 04 dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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 nO.19.439.861/0001 -07, neste ato representado pelo senhor Defensor Público Geral,
Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, brasileiro, casado, Defensor Público, RG 1181876-0
SSP/AM e CPF n" 628.345.252-34, residente e domiciliado nesta cidade, no Condomínio
Residencial San Lorenzo, n" 416, Apto 1403-Adrianópolis, CEP: 69.000-000, daqui por diante
denominado LOCATÁRIO, e o Dr. Francisco Garcia Rodrigues, brasileiro, casado, Carteira
n" 456- CRM-AM, CPF nO005.309.482-49, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Recife,
nO710 - Bairro Adrianópolis, daqui por diante denominado LOCADOR, com base na Portaria
de Dispensa de Licitação n." 052/20 I6--GDPG/DPE/AM, devidamente publicada no Diário
Oficial do Estado do dia 05 de fevereiro de 2016, às fls. O I, caderno do Poder Judiciário, para a
presente avença, e o que mais consta do Processo Administrativo n." 20000.001356/2015-
DPEI AM, doravante denominado por PROCESSO, na presença das testemunhas abaixo
nominadas ajustam o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, o q I se
regerá pelas normas da Lei n.o 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 18.10.9""
com alteração promovida pela Lei nO12.112 de 09/12/2009, e a Proposta de Locação às fls.24,
segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRiMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a locação do
imóvel situado à Rua Maceió, nO307 - Bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Sul da cidade de
Manaus-Am, registrado no CARTÓRlO DO 2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
PROTESTO DE LETRAS, matrícula n" 8309, fls. O I a 06, do Livro nO 02, com as
especificações constantes do LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL realizado pelo ng.o
Civil Afonso Luiz Costa Lins Júnior, às fls. 26 a 45 do PROCESSO, parte integra e este
instrumento, independente de transcrição.

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus-Am

Cep.69.053-135 FonejFax (92) 3233-4682
E-mail: contrato.defensoria@gmall.com
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - O prazo desta locação é de 12 (doze) meses,
contados de 04/03/2016 a 04/03/2017, sem qualquer interrupção, podendo ser prorrogado, a
critério das partes, por tempo igualou superior, mediante Termo Aditivo, conforme Art. 57, ]]
da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR MENSAL - O valor mensal da locação é fixado em
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil 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 Bradesco (237), Agência 03739 (Sefaz/Aleixo), Conta-
corrente 398-0.

Parágrafo segundo - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos
do artigo 65, S 8°, da Lei nO8.666/93, 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.

CLÁUSULA SEXTA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO - O LOCATÁRIO fica
autorÍzada 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\?o
imóvel ora locado fica o novo proprietário obrigado a respeitar a locação vigente até o térmi~~~
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.

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus-Am
, Cepo 69.053-135 Fone/Fax (92) 3233-4682

E-mail: contrato.defensoria@gmail.com
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR GLOBAL - O valor global do presente
contrato é de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro 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 orçamentària: Unidade Orçamentária 24701, Programa de Trabalho
14.422.3269.1222.0001, Fonte Recurso 201, Natureza da Despesa 33903615, tendo sido
emitida pela CONTRATANTE, para o exercício de 2016, Nota de Empenho nO2016NE00088
de 26/02/2016, no valor de R$ 267.300,00 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos reais). O
saldo restante, no valor de R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais), será
empenhado à conta da dotação orçamentária que for consignada no orçamento vindouro.

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) dias. Poderá também ocorrer a rescisão
administrativa, sempre que assim exigir o interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO - O
CONTRATANTE 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 nO8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO - O valor locaticio 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 lGPM/FGV, desde que
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, considerando-se como indíce inicial o mês de
março de 2016, 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 memoríal 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 nO.8.666/93, quando por ocasião do aditivo
para a prorrogação do prazo de vigência do contrato o índice do lGPM/FGV ainda não tiver ido I(\)
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 acréscímos ou supressões que se fizerem nos serviços ora
contratados em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicíal atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA - Nos termos do
artigo 27 e seguintes da Lei nO 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 t
preferência para adquirir o imóvel dado em locação, em igualdade de condições com terce' o .
devendo o LOCADOR dar-lhe ciência do ncgócio mediante notificação judicial ou extrajud cia
através do Cartório de Titulos e Documentos. Não sendo de interesse do LOCA TÁ O

Rua Macei6, 307- Nossa Senhora,das Graças, Manaus-Am
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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 após os reparos ou restituída a coisa locada ao estado em que foi recebida.

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 nO8.245/91).

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 juridicos e legais efeitos,
assinadas pelas partes.

Manaus, 04 de março de 2016.

Testiunhas:

~ldoA aSi!vaJÚniOr
~ ontratos

BPE 11M
CPF: ,(1~4l-1.~'í'l 2-"l

Rua Maceió, 307- Nossa Sennora das Graças, Manaus-Am
Cep.69.053-135 Fone/Fax (92) 3233-4682
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002/2016-DPE/AM-

EXTRATO

CONTRATO N"ESPÉCIE: TERMO DE
FUNDPAM
CELEBRANTES: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas,
através do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDPAM e
Francisco Rodrigues Garcia.
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Maceió, n° 307 - Nossa
Senhora das Graças - Manaus!Amazonas, destinada ao atendimento
das finalidades precípuas da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas.
DATA DA ASSINATURA: 03 de março de 2016.
PRAZO: 12 (doze) meses, contados de 03/0312016 a 03/0312017.
VALOR MENSAL: O valor mensal da locação é de R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais)
VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato é de R$
324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas com a
execução do presente instrumento correrão à conta da seguinte
Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701, Programa
de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001, Fonte Recnrso: 02010000,
Natnreza da Despesa: 33903615, tendo sido emitida pelo Locatário,
para o exercício de 2016, a Nota de Empenho n° 2016NEoo088, de
26/0212016, no valor de R$ 267.300,00 (duzentos e sessenta e sete mil
e trezentos reais). O restante, no valor de R$ 56.700,00 (cinquenta e
seis mil e setecentos reais), será empenhado à conta da dotação
orçamentária que for consignada no orçamento vindouro.
FUNDAMENTO DO ATO: Portaria de Dispensa de Licitação n.o
052/2016 - GDPGIDPElAM, publicada no DOE de 05/02/2016,
Processo Administrativo n.o 20000.00135612015-DPElAM, Lei n.O
8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente no artigo 62, S 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. 24 do mencionado
Processo.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em
Manans, 20 de abril de
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

PORTARIA N.o 120/2016-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 9°, inciso XII e XXII, da Lei Complementar n.o 01, de
30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9°, da Lei
Promulgada nO51, de 21.07.2004;
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está
diretamente relacionada ao acompanhamento de sua
execução;
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do
contrato administrativo será acompanhada e fiscalizada por
representante da administração, especialmente designado para
a função de fiscal;
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui á fiscal autoridade
para acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito da sua esfera
de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou
distorções existentes,

RESOLVE:
DESIGNAR em conformidade com o disposto no artigo 58,
inciso 111, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, a servidora ELlETE
FERREIRA DE MENEZES, matrícula nOOOO.245-3A, para, sem
prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal do Contrato
indicado no quadro desta Portaria.

OBJETO DO CONTRATO

Locação do imóvel na Rua Maceió, 307

N° DO CONTRATO

002/2016

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se,
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
DO AMAZONAS, Manaus, 14 e mar de 20-16.

A ne
Defensor Público Geral

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças - Manaus/AM, CEP 69053-135
Telefone (92) 3622-5948 E-mail: gabinetesub@defensoria.amgov.br

mailto:gabinetesub@defensoria.amgov.br
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O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, no uso
de suas atribuições legais, e

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se,

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de março de
2016,
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AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art, 9°, inciso XII e XXII, da Lei
Complementar n.o 01, de 30 de março de 1990,
consolidada na forma do art. 9°, da Lei Promulgada n°
51, de 21,07.2004;

CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está
diretamente relacionada ao acompanhamento de sua
execução;

CONSIDERANDO que por imposição legal a execução
do contrato administrativo será acompanhada e
fiscalizada por representante da administração,
especiaimente designado para a função de fiscal;

CONSIDERANDO que a Lei 8,666/93 atribui ao fiscal
autoridade para acompanhar sistematicamente o
desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita
corrigir, no âmbito da sua esfera de ação e no tempo
certo, eventuais irregularidades ou distorções existentes,

RESOLVE:

DESIGNAR em conformidade com o disposto no artigo
58, inciso til, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, a servidora
ELlETE FERREIRA DE MENEZES, matricula n°
000.245-3A, para, sem prejuizo de suas atribuições,
atuar como fiscal do Contrato indicado no quadro desta
Portaria,

W DOCONTRATO
002/2016

I OBJETODOCONTRATO
i Locaçãodo imóvelnaRuaMaceió,307

uadro desta Portaria.
OBJETODOCONTRATO N° DOCONTRATO

ServiçosdeTelefoniaMóvelPessoa 001/2016
(SMP)- CLARO

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de março de
2016.

i,
li, -
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O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 9°, inciso XII e XXII, da Lei
Complementar n.° 01, de 30 de março de 1990,
consolidada' na forma do art. 9°, da Lei Promulgada n°
51, de 21.07.2004;

CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está
diretamente relacionada ao acompanhamento de sua
execução;

CONSIDERANDO que por imposição legal a execução
do contrato administrativo será acompanhada e
fiscalizada por representante da administração,
especialmente designado para a função de fiscal;

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao fiscal
autoridade para acompanhar sistematicamente o
desenvoivimento do contrato, o que lhe possibilita
corrigir, no ãmbito da sua esfera de ação e no tempo
certo, eventuais irregularidades ou distorções existentes,

RESOLVE:

DESIGNAR em conformidade com o disposto no artigo
58, inciso 111,c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, o servidor
JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO,
matricula n° 000.179. 1A, para, sem prejuizo de suas
atribuições, atuar como fiscal do Contrato indicado no

Defensoria Pública do Estado do Amazonas
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep, 69.053-135 Manaus - AM

Assinado de forma digital por RUDSON
FERNANDESNUNES:5088S782Z91
Dados: 2016,03.16'; 1:38'27 -03'00'



Valor
267.300,00

Data Emissão
26/0212016

NE Original

e erenels
Art.24; X; Lei 8.666193

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Processo
024701.001358/2015

Número Documento
2018NE00088

1 - Origem Nacional

9 • Despesa Normal
Origem do Material
Tipo de Empenho

Nota de Empenho

ICltaçao
5 - Dispensa de Licitaçao

Modalidade
3 - Global

FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento
Recursos Diretamente Arrecadados
Locacao De Imoveis

24701
14.422.3289.1222.0001
02010000
33903615

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora
024701- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão
00007 - FUNDOS

Credor
00530948249 - FRANCISCOGARCIA RODRIGUES

Evento
400091 - Empenho de despesa

Unidade Orçamentária
Programa Trabalho
Fonte Recurso
Natureza Despesa

Município 9999 - Estado

Ccnvr'lio

27.000,00
27.000,00
27.000,00

Abril
Agosto
Dezembro

24.300,00
27.000,00
27.000,00

Março
Julho
Novembro

0,00
27.000,00
27.000,00

Fevereiro
Junho
Outubro

0,00
27.000,00
27.000,00

[d;on~rama de Desembolso

Janeiro
Maio
Setembro

Descrição dos l!"ns

Unido Descrição
Ilem Contrato nO 002/2016-0PEIAM-FUNDAM, Locação de Imóvel Pessoa Fisica, pelo período de 12 meses, a ser

celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e o Senhor Francisco Garcia Rodrigues, sillJado à
. Rua Maceió, n° 307, Bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Sul, Cep: 69.053-135, ManauslAM;
.Memorandon° 048f2015-DADIDPElAM;
Projeto Básico s/n° 12015-GCGC/DPElAM;
Parecer n° 03112015-ASSJUR-GDPG!DPEIAM:
Portaria n° 05212016-GDPGIDPE/AM, publicada no dia 04/02/2016 no Diário Oficial Eletr6nico da Defensoria
Publica do Estado do Amazonas {. DPE/AM e dia 0510212016,no Diário Oficial do Estado do Amazonas-DOEIAM;
Vigência: 0310312016a 03103f2017:
Valor Global: R$ 324.000,00;
Valor Mensal: R$ 27.000,00
Valor Empenhado 2016: R$ 270.000,00;
Valor a Empenhar 2017: R$ 54.000,00.

Qtde
11

Preço Unitário
24,300.0000

Preço Total
267.300,00

Onde se lê: Valor Empenhado 2016: R$ 270.000,00;
Leia-se: Valor Empenhado 20]6: R$ 267.300,00.

&::~---
UIZFeliP~
Controladorta Interna

DPElAM
" ,.'i ::

.,

Onde se lê: Valor a Empenhar 2017: R$ 54.000,00;
Leia-se: Valor a Empenhar 2017: R$ 56.700,00.

Saldo Anterior:

Data de Entrega:

Ordenador de Despesa:
.

389.784,92

29/03/2016

Valor do Empenho:

Local de Entrega:
Usuário Operador da NE :

267.300,00 Valor Disponivel
Defensoria Publica do Estado do Amazonas. DPEfAM
EMILlAAUGUSTA DEALENCAR LEITE

122.484,92

l
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