
Assembleia Legislativa do Eetado de Rondonia

[CONTRATO N. 002/2016/ALE/RO]

CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —

ALE/R0, E PORTELA & SOUZA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0, inscrita no

CNPJ sob o n. 04.794.681/0001-68, com sede na Rua Major Amarante, n. 390, Bairro

Arigolandia, nesta Capital, doravante designada LOCATARIA, neste ato representada por seu

Presidente, Deputado MAURO DE CARVALHO, portador do RG n°. 287.641 SSP/RO,
CPF/MF n°. 220.095.402—63 e pelo Secretario Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro,
servidor publico, portador do RG n°. 19.593.991, SSP-SP, e CPF/MF n°. 299.056.482—91,
residente e domiciliado nesta capital, neste ato denominado LOCATARIA, e do outro lado

PORTELA & SOUZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ n.07.860.696/0001-75

que tem como socio Edipo Gonoalves de Souza, inscrito no CPF n. 986.827.412—53 e Leia Bianca
de Arafijo Portela inscrita no CPF n. 024.772.082-84, neste ato denominada LOCADORA,
sendo representada pela ZOGHBI ADMINISTRACAO DE CONDOMiNIOS E LOCACAO DE

IMOVEIS LTDA, CNPJ n. 10.657.520/0001-25, situada a Rua Duque de Caxias n. 1210B,
Bairro Centro, CEP n. 76.801—126, esta representada por Roberta Ferreira Bruno Zoghbi, diretora

executiva, inscrita no CPF n. 677.015.662-87, denominada LOCADORA, resolvem celebrar o

presente CONTRATO DE LOCACAO, em conformidade com o institul’do no Processo n.

16185/2015-91, que seré regido pelas clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — D0 OBJETO 1

A LOCADORA (1531 cm locagao o imével situado na Av. Pinheiro Machado, n. 1670, bairro S'Zlo

Cristovfio, nesta cidade de Porto Velho, corn as seguintes caracteristicas: construgao nova, com

acabamento de piso de porcelanato, paredes em alvenaria, Vidros temperados, contendo 16 salaskfi
sendo 14 salas climatizadas 6 show room, contendo 18 centrais de ar condicionado, cinco
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banheiros. O imével possui area total construida e coberta de aproximadamente l.220,000m2 em

dois pisos. Constando 10 vagas de estacionamento rotativas em frente a0 presente imovel locado.

Paragrafo Unico - No presente imovel seré instalada a Divisao de Material 6 Patriménio,
Almoxarifado, Divisfio de Documentagao e Arquivo, e Divisao de Publicagoes.

L CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E RENOVACAO

A Locaqfio vigorara pelo periodo de 12 (doze) meses, a iniciar a partir do dia 01 de margo de

2016, com direito a renovaoao por periodos iguais e subsequentes, conforme interesse da

LOCATARIA e anuéncia da LOCADORA, desde cumpridos os requisitos determinados em lei.

Paragrafo primeiro - Findo o prazo e n50 havendo hipotese de rescisao ou denfincia prévia o

presente contrato sera automaticamente prorrogado por tempo indeterminado, com a ratificagao
de todas as suas clausulas e condigoes, salvo quanto ao valor locaticio que sera reajustado de

acordo com o indice IGP-M/FGV, ou, na sua extingao, por outro que Vier a substituir.

Paragrafo segundo - O presente contrato vigoraré ainda que falega a LOCADORA, devendo

ser respeitado pelos seus herdeiros e sucessores, 6 cm casos de alienagao do Imovel, n50 podendo
o adquirente denunciar este contrato, para o que leva este instrumento a registro.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO ALUGUEL E FORMA DE PAGAMENTO l

F ica convencionado o valor do aluguel mensal em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando o

contrato em R$ 240.000,00, e seré pago mensalmente’até 0 5° dia fitil do més subsequente ao

vencido, mediante ordem bancaria nos dados bancarios abaixo:

Zoghbi Administragao de Condominios e Locagao de Imoveis LTDA

CNPJ n. 10.657.520/0001-25

Banco Bradesco

Agéncia: 1294-7

Conta Corrente: 51.555—8

Paragrafo Primeiro - a critério da Administragao, poderé ser exigida a emissao de recibo dos

valores pagos, especialmente quanto onus por atraso ou outras despesas.

Paragrafo Segundo — Havendo erro na aprcscntagao do documento do cobranga ou dos

%documentos pertinentes a locagfio, ou, ainda‘ circunsténcia que imp a a liquidagao da

despgfa,
o
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pagamento 'ficara pendente ate’ que a LOCADORA providencie as medidas saneadoras. Nesta

hipotese. o prazo para pagamento iniciar—se»a apos a comprovagao da regularizagao da situagfio,

nao acan‘etando qualquer onus para a LOCATARlA.

Paragrafo Terceiro — Quando do pagamento, seré efetuada a retenoao tributéria porventura

aplicavel, consoante a legislagao Vigente.

CLAUSULA QUARTA — REAJUSTE DO ALUGUEL J

O aluguel inicialmente convencionado sera fixo e irreajustével pelo prazo do primeiro ano de

contrato, sendo que em caso de renovagao/prorrogagao comportaré reajuste com base indice do

IGP—M/FGV.

CLAUSULA QUINTA — DA UTILIZACAO I

A LOCATARIA utilizaré o imovel para fins de instalagao da Divisao de Material 6 Patrimonio,

Almoxarifado, Divisao de Documentaofio e Arquivo, e Divisao de Publicagzoes, conforme autos

do processo n. 016185/2016, podendo, entretanto, mudar a destinagao atendendo a seu interesse e

necessidade.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRAS j

A LOCATARIA podera fazer no imével as instalagoes necessarias a sua atividade, mas n50

podera executar obras que o danifiquem ou prejudiquem sua solidez, devendo repor o Imovel no

estado originério, ao término da locagao, salvo se a fiOCADORA preferir recebé-lo com as

alteragoes feitas pela LOCATARIA.

Paragrafo Primeiro ~ mediante apresentagao de projeto ou layout com descrigao do memorial

descritivo, para que o locador dé anuéncia por escrito do que pode ou nao pode ser aplicado.

CLAUSULA SETIMA — DA MANUTENCAO |

A LOCATARIA recebe‘ o imovel em perfeito estado de conservagao quanto a0 uso a que é

destinado, e assim devera ser restituido quando expirar o contrato, aceitando expressamente

incumbéncia de manter o Imovel por sua conta nas condigoes declaradas.
A
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CLAUSULA OITAVA — DA CESSAO

E vedado a LOCATARIA ceder a locaeao, dar em comodato o Imovel, subloca-lo ou arrenda-lo,
no total ou em parte, salvo se a LOCADORA consentir por escrito.

CLAUSULA NONA — DA MULTA

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Locadora nao tenha concorrido de

alguma forma para tanto, ao valor devido serao acrescidos encargos moratérios proporcionais aos

dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para pagamento até efetivo pagamento, a

taxa de 1% (urn por cento) ao mes e multa de mora correspondente a 2% (dois por cento) sobre o

valor vencido.

Parégrafo Primeiro - Aveneam as partes a multa no valor de 2% (dois por cento) sobre 0 valor

do contrato, na qual incorreré aquela que infringir clausulas ou condieoes deste contrato, sem

prejuizo das penalidades do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Segundo - Essa multa sera sempre devida por inteiro, qualquer que seja o tempo
decorrido e o pagamento dela n50 exonera as partes de ressarcir perdas e danos, nos casos do

artigo 570 do Cédigo Civil, bem como nao exime a LOCATARIA das obrigaeoes de pagar os

alugueres vencidos.

CLAUSULA DECIMA — DA RESILICAO / RESCISAo

Resolver-se-a a locaeao em caso de incéndio n50 culposo ou acidente fisico que impeea a

ocupagao do Imovel para os fins declarados, e no de desapropriaeao por necessidade ou utilidade

pdblica, e, ainda, na forma dos artigos 58, 11 e 79, 1, da Lei n0 8.666/93, reconhecendo a

LOCADORA‘ os direitos da LOCATARIA em caso de rescisao administrativa prevista no art.

77 da Lei n° 8.666/93.

L CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA LOCADORA %
A LOCADORA se obriga a:

a) Cumprir fielmente corn 0 objeto do contrato pactuado; ,/‘§
b) Se compromete em apresentar a regularizaeao do i

'

e1 junto a prefeitura, dev' doapresentar o habite-se. ,

‘
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c) Se compromete em apresentar a certidao de inteiro teor, no prazo de sessenta dias.

d) A locadora autoriza a locataria a fazer no imével locado, por sua conta, com permissao do

poder publico, obras de adaptaeao que julgar convenientes e necessarias ao desempenho de

suas atividades sociais, incorporando—se estas ao imovel, sem direito a qualquer indenizaeao,
na forma da lei n. 8.245/91 (lei do inquilinato), art. 35 e 36;

d.1.) mediante apresentaeao de projeto ou layout com descrigao do memorial descritivo, para

que o locador dé anuéncia por escrito do que pode ou n50 pode ser aplicado.

e) Entregar o imovel em conformidade com a avaliaeao juntada aos autos.

f) Obedecer aos artigos 5°, caput, e 37, caput, da Constituieao Federal e a Lei n° 8.666/93 e

alteraeoes.

g) Na entrega das chaves a Locadora se compromete em apresentar o laudo de Vistoria com

fotos detalhadas por ambientes, e o perfeito funcionamento dos ambientes climatizados.

l CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA LOCATARIA j

A LOCATARIA se obriga a:

a) Efetuar os pagamentos na forma da clausula terceira.

b) Efetuar o pagamento dos encargos fiscais como energia ele’trica, IPTU, telefone, e outras

despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensaveis ao perfeito cumprimento do

contrato, a partir da Vigéncia deste, e desde que as contas individualizem os gastos
efetivamente feitos pela Locataria, inclusive com uso de relogio individualizados e IPTU

na proporcionalidade da ocupaeao do imovel.

c) Conservar o imovel locado, bem como entregdr o imovel devidamente pintado a0 término

da locaeao;

d) Entregar o imovel com todas as obrigagoes relativas a taxas e tributos devidamente

quitadas, conforme descrieao a alinea “b”;

e) Em .ocorrendo prorrogaeao do contrato a Locataria contratara a cobertura do seguro por
doze meses.

f) A Locataria autoriza a Locadora ingressar no imovel a qualquer tempo para realizar

Vistoria do imovel, com prévio agendamento.
g) A Locataria se oompromete, findando o contrato, entregar o imovel em perfeitas condigsoes

de uso, conforme o laudo de Vistoria inicial.
fl

h) Contratar seguro imobiliario do imovel, contra: raios, incéndios, explosao e vendaval

qu%
1'

venham garantir 0 valor venal do prédio locado, conforme avaliagao de instituigao oficia
,

a partir do ano de 2017 ate’ final deste Contrato, Visto que apé
'

predial do ano de 2016,
ficou sob responsabilidade do Locador.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO AMPARO LEGAL E DOTACAO
ORCAMENTARIA

Paragrafo primeiro - Consta no presente Contrato manifestagao do Presidente e do ordenador de

Despesa, as HS. 02, bem como aviso da dispensa de Licitaoao as fls.145/ 146, e autorizagsao para
elaboraeao do contrato as fls. O2, 148.

Paragrafo segundo - O Contrato de locaeao obedeceré ao disposto na Lei Federal n. 8.666/93.

Paragrafo terceiro — O substrato do presente contrato encontra—se consubstanciado na Nota de

Empenho n. 2016NE00296, no valor total de R$ 220.000,00 abrangendo 03 meses de fevereiro a

dezembro, devendo ser editada a complementaeao da cobertura relativa ao proximo exercicio.

Paragrafo quarto - As despesas decorrentes do presente contrato correrao a conta da seguinte
programagao:
Nota de Empenho: 2016NE00296 - Programa de Trabalho: 01122102020620000 - Fonte de
Recurso: 0100000000; - Natureza da Despesa: 339036;

Paragrafo quinto - A cobertura do aluguel para o mes de fevereiro a dezembro é de

R$220.000,00 devendo ser editada complementaoao do empenha no exercicio seguinte para
cobertura total do valor contratado.

L CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS J
I

Em caso de atraso no pagamento dos alugueres, a LOCATARIA fica obrigada a proceder a

atualizaeao monetaria das parcelas em atraso, na forrna da lei, entre a data do vencimento e do
efetivo pagamento, na forma do inciso III, do artigo 55 da Lei n. 8.666/93;

As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho—RO, para a propositura de qualquer aoao %derivada da locaeao em tela, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
‘

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente, e para um so efeito, o qual sera

registrado as HS. 02 do Livro Especial de Contratos. y‘

Porto Velho—RO, 25 de fevereiro de 2016. t
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do Regimento Interno e do Decreto Legislativo n° 591, de 20 de

maio de 2015, promulga o seguinte Decreto Legislative:

Art. 1°. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislative ao

Tenente Coronel da Peligia Militar do Estado, Senhor PAULO

SERGIO GOMES SITYA, pelos relevantes services prestados
ao Estado de Rondénia.

Art. 2°. Este Decreto Legislative entra em vigor na data de

sua publicagfie.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2 de margo de 2016.

Deputado MAURAO DE CARVALHO

Presidente — ALE/R0

DECREI'O LEGISLATIVO N° 621,
DE 2 DE MARCO DE 2016

Concede Titulo Honerifice de Honra ao Mérito ae

Prometor de Justiga Dr. Shalimar Christian

Priester Marques.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDONIA, nos termos do inciso IX do § 1° do artigo 14,
combinado com os artigos 166 e 167 do Regimento Interne,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1°. Fica concedido o Titule Henorifico de Honra ao Mérito
ae Excelentissime Promoter de Justiga Dr. SHALIMAR

CHRISTIAN PRIESTER MARQUES, pelos relevantes serviges
prestados ao Estado de Rondonia.

Art. 2°. Este Decreto Legislative entra em vigor na data de

sua publicagée.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2 de marge de 2016.

Deputado MAURAO DE CARVALHO

Presidente ALE/R0

DECREI'O LEGISLATIVO N° 622,
DE 2 DE MARCO DE 2016

Susta os efeitos de dispositivos do Decreto n°

19.603, de 24 de marge de 2015.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDONIA, nos termos do inciso IX do § 1° do artigo 14 do

Regimento Interne, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1°. Ficam sustados, nos termos do artigo 29, inciso XIX

da Constituigae Estadual de Rendenia, os efeitos dos parégrafos
1° e 2°, do artigo 5° do Decreto n° 19.603, de 24 de marge de

2015, relacionados as sangees administrativas em face do

descumprimento do presente Decreto.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de

sua publicagéo.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2 de margo de 2016.

Deputado MAURAO DE CARVALHO

Presidente — ALE/R0

l ADVOCACIA GERAL l

Extrato Contrato n° 002/ /2016/ALE] RO

Processo Administrative n° 16185/2015-91

Contratante:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

Contratada:

PORTELA & SOUZA CONSTRUTOBA E INCORPORADORA

DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DO OBJETO: Locagéo o imevel situado na Av. Pinheiro Machado,
n. 1670, bairro Séo Cristevao, nesta cidade de Porto Velho,
com as seguintes caracteristicas: construgao nova, com

acabamento de piso de porcelanato, paredes em alvenaria,
vidres temperades, contendo 16 salas, sendo 14 salas

ciimatizadas e show room, contendo 18 centrais de ar

condicionado, cince banheiros. O imével possui area total

construida e ceberta de aproximadamente 1.220,000m2 em

deis pisos. Constande 10 vagas de estacienamento rotativas

em frente ae presente imével locado.

Parégrafo Unico — No presente imével sera instalada a Divisao

de Material e Patrimenio, Almexarifado, Divisao de

Decumentagao e Arquivo, e Divisae de Publicagées.

DO PRAZO: A Locagao vigoraré pelo periedo de 12 (doze)
meses, a iniciar a partir do dia 01 de marge de 2016, com

direito a renovagae por periodes iguais e subsequentes,
conferme interesse da LOCATARIA e anuéncia da LOCADORA,
desde cumpridos es requisites determinados em lei.

DO VALOR: Fica cenvencionado o valor do aluguel mensal

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizande o contrate em

R$ 240.000,00, e sera page mensalmente até 0 5° dia util do

més subsequente ae vencido

DOS REflURSOS ORCAMENTARIOS: Parégrafo quarto
- As

despesas decorrentes do presente contrate correrao a conta

da seguinte pregramagae:
Neta de Empenho: 2016NE00296 -

Programa de Trabalhe:

01122102020620000 — Fonte de Recurso: 0100000000; —

Natureza da Despesa: 339036;

E, por assim estarem justos e centratados, assinam o

presente, e para um 56 efeito, e qual sera registrade as fls. 02

do Livre Especial de Centratos.

Porto Velhe—RO, 25 de fevereiro de 2016.

Contratante:

Assembleia Legislativa do Estado de Rond6nia

Deputado Maurie de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secretérie-Geral

Contratada:

Portela & Souza Empreendimentos Imobiliérios LTDA

CNPJ n0. 07.860.696/0001-75
P/P Zoghbi Adm. de Condominie

CNPJ no 10.657.520/0001-25

Visto: Celso Ceccatto - Advogado-Geral

Diério assinado digitalmenle conforme Resolueéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com cedificaeae encentra-se no sitio daAssembleia Legislative de Rondonia http:[/www.al.ro.leg.br


