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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2019 QUE
ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL,
REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA
LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CONCORD
EIRELI-ME, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº
11/2002.

 

PROCESSO Nº: 00080.013205/2016

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, doravante
denominada LOCATÁRIA, CNPJ nº 00.394.676/0001-07, com sede no SBN Quadra 02, Lote 17 – Edi�cio
Phenícia- Brasília, representada por RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE, na qualidade de Secretário
de Estado de Educação do Distrito Federal, brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador da
CI nº 1.613.706 - SSP/DF e do CPF nº 784.743.701-59, nomeado pelo Decreto de 1° de janeiro de 2019,
publicado no DODF nº 01, de 01 de janeiro de 2019, p. 7, com delegação de competência conferida pelo
Decreto nº 21.396, de 31 de julho de 2000, e a empresa LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CONCORD EIRELI-
ME, doravante denominada LOCADOR, CNPJ nº 20.283.864/0001- 75, situada no Condomínio Novo
Horizonte, Comércio Local, Lote 01, Sobradinho/DF, Telefone: (061)3408-5253, CEP: 73.255-904, neste
ato representado por ELVÂNIO ROSA NEVES, brasileiro, portador da Carteira de Iden�dade nº 549761 –
SSP/DF e do CPF nº 183.247.971-99, na qualidade de Sócio Proprietário da Empresa, resolvem firmar o
presente Contrato.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico (Doc. SEI 18677345), da
Proposta (Docs. SEI 18323085, 18985085), da  Jus�fica�va de  Dispensa de  Licitação, à fl. 53, pág. 60
(Doc. SEI 18283692), da Ra�ficação de Dispensa de Licitação publicada no  DODF (Doc. SEI nº 20127553),
baseada no inciso X, art. 24, c/c o art. 26 da Lei nº 8.666/93 e ao disposto na Lei nº 8.245 de 18.10.91.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a locação do imóvel situado Rodovia DF 250 km 2,5
chácara 03 — Sí�o Rosas Região dos Lagos — Sobradinho-DF, com área de terreno de 4.556 m2 (quatro
mil, quinhentos e cinquenta e seis metros quadrados) e com área ú�l construída de 4.708,10 m2 (quatro
mil, setecentos e oito virgula dez metros quadrados), para acomodar o Centro de Ensino Fundamental 05
do Paranoá, da Coordenação Regional do Paranoá, com aproximadamente 1500 (um mil e quinhentos)
estudantes do Ensino Fundamental, séries finais, e do Ensino Médio Regular, consoante especifica o
Projeto Básico (Doc. SEI 18677345), a Proposta (Docs. SEI 18323085, 18985085), a Jus�fica�va de
Dispensa de Licitação, à fl. 53, pág. 60 (Doc. SEI 18283692), a Ra�ficação de Dispensa de Licitação
publicada no DODF (Doc. SEI nº 20127553), baseada no inciso X , art. 24, c/c o art. 26 da Lei nº 8.666/93
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e ao disposto na Lei nº 8.245 de 18.10.91, que passam a integrar o presente termo independente de
transcrição.

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor mensal do aluguel é de R$ 71.620,32 (setenta e um mil, seiscentos e vinte reais
e trinta e dois centavos) perfazendo o valor total do Contrato em R$ 859.443,84 (oitocentos e cinquenta e
nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), com recursos procedentes do
Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária
anual nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019 (LOA 2019), e é compa�vel com o PPA nº 5.602, de 31/12/2015,
bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.216, de 17/08/2018 (LDO 2019).

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, nos termos do Decreto Distrital nº 37.121/2016.

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do Contrato poderá ser renegociado entre as partes, caso seja
encontrado valor menor em Laudo realizado pela TERRACAP.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

I - Unidade Orçamentária: 18101;

II - Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001

III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39.

IV - Fonte de Recurso: 103

5.2. Foi emi�da, inicialmente, a Nota de Empenho nº 2019NE1307, no valor de R$
71.620,32 (setenta e um mil seiscentos e vinte reais e trinta e dois centavos), em 29/03/2019, na  
modalidade Global.

 

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 . A  Nota  Fiscal  e/ou  o  Recibo  de  Pagamento deverá informar o número da conta
corrente, agência e banco, para crédito do pagamento.

6.3 .  Na ocasião do pagamento os LOCADORES deverão apresentar a seguinte
documentação, em plena validade, conforme o caso:

Cer�dão Nega�va de Débitos para com o GDF;

Cer�dão Nega�va de Débitos para com o INSS;

Cer�ficado de Regularidade do FGTS (CRF);

Cer�dão Nega�va da Dívida A�va da União e de Tributos Administrados pela Receita
Federal;

Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, expedida pela Jus�ça do Trabalho;

Cópia do Contrato e/ou do Termo Adi�vo; e
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Quando a contratada for optante pelo SIMPLES, apresentar documento comprobatório
atualizado.

PARÁGRAFO ÚNICO: A posse e o pagamento do aluguel fica condicionado à finalização da
obra pelo locador, conforme exigências da Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional da
Secretaria de Educação do DF e do laudo da AGEFIS, e da vistoria da Coordenação de
Infraestrutura/SEEDF.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da sua assinatura, podendo ser
prorrogado na forma da legislação vigente.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

Este contrato con�nuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel locado, na
forma do ar�go 8º da Lei nº 8.245, de 1991.

 

CLÁUSULA NONA – DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO

O imóvel somente poderá ser u�lizado pelo Distrito Federal, por meio da Secretaria de
Educação do Distrito Federal para instalação e funcionamento para acomodar o Centro de Ensino
Fundamental 05 do Paranoá, da Coordenação Regional do Paranoá, na forma descrita na Cláusula
Terceira – Do Objeto, 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 DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

A LOCADORA fica obrigada a:

10.1.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;

10.2.entregar ao Distrito Federal/SEDF 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;

10.3.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;

10.4. 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 os LOCADORES dar-lhe conhecimento do negócio mediante no�ficação
judicial ou extrajudicial.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL

11.1.O Distrito Federal fica obrigado:

I-a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de condomínio, de telefone,
consumo de força, luz, gás, água e esgoto;
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II-levar ao conhecimento da Locadora o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja
reparação a ela incumba, bem com as eventuais turbações de 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.

11.2. Emi�r nota de empenho em favor da Locadora.

11.3.Efetuar pagamento até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao mês vencido,
após a apresentação da fatura correspondente, no valor da locação, devidamente atestada pelo Executor
do Contrato, devidamente acompanhada da regularidade fiscal da empresa junto à Fazenda do Distrito
Federal, da Fazenda Federal, INSS e do FGTS.

11.3.1.Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do
beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, conforme Decreto nº 32.767/2011.

11.4.Comunicar oficialmente à Locadora quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
Contrato.

11.5.Realizar vistoria do imóvel, antes do recebimento das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos existentes.

11.6.Exigir a ins�tuição formal do condomínio edilício por convenção (arts.1333 e 1334-
Código Civil) ou instrumento equivalente, em caso de obrigação de pagamento de despesas de
condomínio, em edi�cio no qual existam partes comuns e partes priva�vas, solicitando-se a prestação de
contas em relação aos valores cobrados.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS BENFEITORIAS

As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não autorizadas pela
LOCADORA, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do
direito de retenção, de acordo com o ar�go 35 da Lei nº 8.245, de 1991, e o ar�go 578 do Código Civil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL

O Locador deverá adequar o imóvel para atendimento à pessoa portadora de necessidades
especiais, de acordo com as disposições do Código de Edificações do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14.1.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, observando o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14.2.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.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA RESCISÃO AMIGÁVEL

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, de comum acordo, desde que haja
conveniência para a Administração, 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1. O Contrato poderá ser rescindido:

I- Por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo;

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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 OITAVA – DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação, designará 2(dois)
Executores para o Contrato, sendo 1(um) �tular e 1(um) suplente), que desempenharão as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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 VIGÉSIMA – DO FORO

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

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

 

Pelo Locatário:

RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE

Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal

 

Pelo Locador:

ELVÂNIO ROSA NEVES

Sócio Proprietário
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TESTEMUNHAS:

 SAMÍRAMYS LEMOS DE SOUZA

 CPF:410.873.721-00

SIMONE SOUSA SILVA MELO

 CPF: 793.837.501-20

   

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE - Matr.
02423650, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal, em 01/04/2019, às 18:40,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por elvanio rosa neves, Usuário Externo, em
02/04/2019, às 06:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE SOUSA SILVA MELO - Matr. 00307572,
Gerente de Contratos e Termos, em 02/04/2019, às 14:02, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SAMIRAMYS LEMOS DE SOUZA - Matr. 00343498,
Diretor(a) de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias, em 02/04/2019, às 14:10, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 20298581 código CRC= A87FFB21.
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