
Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

CONTRATO N. 033/2016/ALE/R0

CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —-

ALE/R0, E MOISES BENNESBY.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D0 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

Arigoléndia, nesta Capital, doravante designada LOCATARIA, neste ato representado por seu

Presidente, Deputado MAURO DE CARVALHO, ponador do RG n”. 287.641 SSP/RO,
CPF/MF n°. 220.095.402-63 e pelo Secreta’rio Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro,
servidor pfiblico, portador do RG 11°. 19.593.991, SSP-SP, e CPF/MF n". 299.056.482-91,
residents e domiciliado nesta capital, neste ato denominado LOCATARIA. e do outro lado

Senhor MOISES BENNESBY, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n. 02.962.522

IFP/RJ, inscrito no CPF n. 000.965.042—34, residents 6 domiciliado na Rua Prudente de Moraes,
n. 1.620, apt. 1.101/1.102, neste ato podendo ser representado pelo senhor Guido de Freitas

Castelo Branco, brasileiro, divorciado, contador, portador do RG n. 55.361 SSP/RO, inscrito no

CPF n. 080.101.392-91, doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar o, resolvem

celebrar o presente CONTRATO DE LOCACAO, em conformidade com o instituido no

Processo n. 010741/2016-38, que serai regido pelas cléusulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O LOCADOR dé em locaoio o imovel situado na imével situado a Rua Afonso Pena, n. 386,
sub esquina com Rua Tenreiro Aranha, Centro, nesta cidade de Porto Velho onde jé funciona

a Escola do Legislative deste Poder, com as seguintes caracteristicas: Salfio comercial, medindo

aproximadamente 411 m2, todo cdificado em alvenaria, composto de salas, saioes, copa, cozinha,

banheiros, piso em cerémicaforro em PVC,

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E RENOVACAO

A Locagfio vigoraré pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, a iniciar a partir de 01 de

dezembro de 2016, com direito a renovaoio por periodos iguais e subsequentes, conforme

interesse da LOCAT'RIA e anuéncia do LOCADOR, desde cumpridos os requisitos
determinados em lei.

A

i- .9

\ a:
Pégina 1 d6 6 Major Amarante 390 Arigoléndia PortoVelholRO.

Cep; 76.801—911 69 3216.2816 www.a|e.roigovibr ‘ DEEIIAB‘ufi955
Unidos com o Povo

Assgmblzii Legislativa de anfinia



Assembleia LBgislatiVa do Estado de Rondénja

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

presente contrato sera automaticamente prorrogado por tempo indeterminado, com a ratificaoio

de todas as suas clausulas e condigoes, salvo quanto a0 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 Vigorara ainda que falega o LOCADOR, devendo ser

respeitado pelos seus herdeiros e sucessores, e em cases do alienaoao do Imovel, nao podendo o

adquirente denunciar este contrato, para o que leva este instrumento a registro.

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

Fica convencionado o Valor do aluguel mensal em R$ 7.800,00 (sete mil 6 oitocentos reals),
totalizando o contrato em R$ 69.782,04 (sessenta e nove mil 6 setecentos e oitenta e dois reais e

quatro centavos), e sera pago mensalmente até 0 5° dia litil do més subsequente ao vencido,

mediante deposito em conta corrente a ser indicado pela Locador.

Parégrafo Primeiro - a critério da Administraofio, podera ser exigida a emissao de recibo dos

Valores pages, especialmente quanto onus por atraso ou outras despesas.

Paragrafo Segundo - Havendo erro na apresentagao do documento de cobranga ou dos

documentos pertinentes a locagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o

pagamento ficaré pendente até que o LOCADOR providencie as medidas saneadoras. Nesta

hipétese, o prazo para pagamento iniciar—se—a apos a comprovagao da regularizagao da situagao,
n50 acarretando qualquer onus para a LOCATARIA.

Paragrafo Terceiro — Quando do pagamento, seré efetuada a retengao tributaria porvcntura

aplicavel, consoante a legislaoao Vigente.

CLAUSULA QUARTA — REAJUSTE D0 ALUGUEL

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

contrato, sendo que em caso de renovaqao/prorrogagao comportara reajuste com base indice do

IGP-M/FGV.

CLAUSULA QUINTA — DA UTILIZACAO l
A LOCATARIA utilizara o imovel para fins de instalagao da Escola do Legislativo, conforme

autos do processo n. 01(y4l/2016-38, podendo, entretanto, mudar a destinapao at ndendo a s u

interesse e necessidady/ ‘ Ma
/
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CLAUSULA SEXTA — DAS 0BRAS

A LOCATARIA poderé fazer no imével as instalagoes necessérias a sua atividade, mas n50

poderé executar obras que o danifiquem ou prejudiquem sua solidez, devendo repor o Imével no

estado originario, a0 te’rmino da locaoao, salvo se 0 LOCADOR preferir recebé-lo com as

alteraofies feitas pela LOCATARIA.

CLAUSULA SETIMA — DA MANUTENCAO

A LOCATARIA recebe o imével em perfeito estado de conservagao quanto ao uso a que é

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

incumbéncia de manter o Imével por sua conta nas condiooes declaradas.

CLAUSULA OITAVA — DA CEssAO l

E vedado a LOCATARIA ceder a locagao, dar em comodato o Imével, subloca-lo ou arrenda—lo,
no total on em parte, salvo se 0 LOCADOR consentir por escrito.

CLAUSULA NONA — DA MULTA

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Locador nfio tenha concorrido de

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

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

taxa de 1% (um por cento) a0 més e multa de mora correspondente a 2% (dois por cento) sobre o

valor vencido.

Paragrafo Primeiro - Avengam as partes a multa no valor de 2% (dois por (Lento) sobre o valor

do contrato, na qual incorreré aquela que infringir clausulas ou condigoes 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 panes de ressarcir perdas e danos, nos casos do

artigo 570 do C(Sdigo Civil, bem como n50 exime a LOCATARIA das obrigaqoes de pagar os

alugueres

vencidosgg/
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CLAUSULA DECIMA — DA RESILICAO / RESCISAO

Resolver—se-é a locagfio em caso de incéndio n50 culposo ou acidente fisico que impeea a

ocupagfio do Imével para os fins declarados, e no de desapropriaeéo por necessidade ou utilidade

pdblica, e, ainda, na forma dos artigos 58, 11 e 79, 1, da Lei n" 8.666/93, reconhecendo 0

LOCADOR os direitos da LOCATARIA em caso de rescisfio administrativa prevista no art. 77

da Lei n° 8.666/93.

Para’lgrafo Primeiro — O presente contrato poderé ser rescindido a qualquer momento pelo

locatério, devendo apenas notificar o locador previamente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES D0 LOCADOR

O LOCADOR se obriga a:

a) Cumprir fielmente com o objeto do contrato pactuado;
b) O locador autoriza a locatéria a fazer no imével locado, por sua conta, corn permissfio do

poder pfiblico, obras de adaptagfio que julgar convenientes e necessérias a0 desempenho de

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

c) Entregar o imével em conformidade com a avaliaeéo juntada aos autos e informagoes
constantes no Parecer.

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

alteragoes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA LOCATARIA

A LOCATARIA se obriga a:

a) Efetuar os pagamentos na forma da cléusula terceira.

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

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

contrato, a partir da vigéncia deste, e desde que as contas individualizem os gastos
efetivamente feitos pela Locatéria, inclusive com uso de relégio individualizados e IPTU

na proporcionalidade da ocupaefio do imovel.

c)

Conservaryvel
locado, hem come entregar o imovel devidamente

ping:
ao término
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d) Entregar o imével com todas as obrigagoes relativas a taxas e tributos devidamente

quitadas, conforme descrigao a alinea “b”;

e) A Locataria se compromete, findando o contrato, entregar 0 imével em perfeitas condigoes
de uso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL E DOTACAO
ORCAMENTARIA

Paragrafo primeiro - Consta no presente Processo manifestaofio d0 Presidente e do ordenador

de Despesa, as fls. 02, bem como aviso da dispensa dc Licitaeao 9 fl. 53, e autorizagfio para

elaboragao do contrato a H. 56.

Paragrafo segundo - O Contrato de locaoio obedecera ao disposto na Lei Federal 11. 8666/93 6

Lei 8.245/91.

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

Empenho n. 2016NE011161, no valor total de R$ 7.800,00 (sete mi] e oitocentos reais)

abrangendo o mes de dezembro, devendo ser editada a complementagao da cobertura relativa a0

préximo exercicio.

Paragrafovquarto - As despesas decorrentes do presente contrato correrfio a conta da seguinte

programagio:
Nota de Empenho: 2016NE01005 - Programa de Trabalho: 01122122726670000 — Fonte de

Recurso: 0100000000; - Natureza da Despesa: 339036;

Paragrafo quinto - A cobertura do aluguel para o més de agosto a dezembro e' de R$ 7800,00

(sete mil e oitocentos reais) devendo ser editada complementagao do empenha no exercicio

seguinte para cobertura total do valor contratado.

[ CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS ]

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

atualizaeao monetaria das parcelas em atraso, na forma da lei, entre a data do vencimento e do

efetivo pagamento, na forma do inciso 111, do artigo 55 da Lei n. 8.666/93;

As panes elegem o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para a propositura de qualquer a
a0

derivada da locagao em tela, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado q 6 seja.

1
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E, por assim estarem justos e contratados, assinam 0 presents, e para um 56 efeito, o qual seré

registrado 2‘15 fls. 033 do Livro Especial de Contratos desta Advocacia Geral, impresso em trés vias

de igual teor.

Porto Velho-RO, 22 de setembro de 2016.

Mois' Be nesby
CP . 00.96 . 42-34

Locador

Roberta Silva
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DIARIO OFICIAL ELETRéNICO
ASSEMBLEIA LEGISLATWA DE RONDONIA
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ADVOCACIA GERAL ..........

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

N" 168 PORTO VELHO-RO, TERCA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2016

1800,00 (sete mil e oitocentos reais) abrangendo o més de
5 U M A RIO dezembro, devendo ser editada a complementagéo da cobertu-C51

ra relativa ao préximo exercicio.

ADVOCACIA GERAL

Extrato Contrato n° 033/AG/ALE/2016
Processo Administrative no 010741/2016-38

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA —

ALE/RQ
Contratado: MOISES BENNESBY

DO OBJETO: O LOCADOR dé em locagao o imével situado no

imével situado a Rua Afonso Pena, n. 386, sub esquina
com Rua Tenreiro Aranha, Centro, nesta cidade de Porto Velho
onde ja' funciona a Escola do Legislativo deste Peder, com as

seguintes caracteristicas: Salao comercial, medindo aproximada-
mente 411 m1, todo edificado em alvenaria, composto de salas,
salées, copa, cozinha, banheiros, piso em cerémica, forro em PVC.

D0 PRAZO: A Locagao vigorara' pelo periodo de 24 (vinte e

quatro) meses, a iniciar a partir de 01 de dezembro de 2016, com

direito a renovagao por periodos iguais e subsequentes, confor-
me interesse da LOCATARIA e anuéncia do LOCADOR, desde

Cumpridos os requisites determinados em lei.

DO VALOR: Fica convencionado o valor do aluguel mensal em R$
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), totalizando o contrato em

R$ 69.782,04 (sessenta e nove mil e setecentos e oitenta e dois
reais e quatro centavos), e sera pago mensalmente até 0 5° dia
Util do més subsequente ao vencido, mediante deposito em con-

ta corrente a ser indicado pela Locador.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: Parégrafo terceiro - O
substrato do presents contrato encontra-se consubstanciado na

Nota de Empenho n. 2016NE011161, no valor total de R$

Parégrafo quarto - As despesas decorrentes do presents: con-

trato correréo a conta da seguinte programagao:
Nota de Empenho: 2016NE01005 -

Programa de Trabalho:

01122122726670000 - Fonte de Recurso: 0100000000; - Natu-

reza da Despesa: 339036;

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente,
6 para um 56 efeito, o qual seré registrado as fls. 033 do Livro

Especial de Contratos desta Advocacia Geral, impresso em trés
vias de igual teor.

Porto Velho-RO, 22 de setembro de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Deputado Maurfio de Carvalho - Presidente
Arildo Lopes da Silva - Secreta’rio—Geral

Contratada: Moisés Bennesby

Visto: Celso Ceccatto -

Advogado—Geral

Extrato Cantrato n° 031/AG/ALE/2016
Processo Administrative no 010527/2016-69

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA —

ALE/R0
Contratado: EMPRESA EDITORA FORUM LTDA

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratagao
de servigo por meio de disponibilizagao de assinatura da Bibliote-
ca Digital Forum de Contratagao e Gestfio Pfiblica, ale’m de orien-

tagées praticas, uma ferramenta ba’sica de auxilio para esclareci-
mento do direito, e das perguntas e respostas que seréo res-

pondidas, garantido acesso ilimitado ao contefldo contratado,
por meio da internet, visando atender as necessidades da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia.

DO PRAZO: A vigéncia do contrato seré de 12 (doze) meses,
iniciados da data de 09 de setembro de 2016 até 08 de setem-

M'ESA DIRETORA

[’rcsvdcme: MAURAO DE CARVALHO

PVice-Pres‘ideme: EDSON MARTINS

z" Vicchrcsidei-ilc: HERMI'NIO COELHO

l” Sectciéno’ EiJRiPEnEs LEERAO
2‘ Sccrcuiria, GLAUCIONE Roukmucs

3” Socrclérm: ALEX REDANO

4“ Secrcmna ROSE-\NGELA DONADON

SECRETARIA LEGISLATIVA

Sammie Legislative , Curlm Alberto Mmm Ill/Invnilcr
Depaflamenu) legislative » Hilda] Tmiano Diniz
Divisiu do Pubimagécs e Anais . Ra'bimn Luz tin Xilvu

DlARlD QFICIAL ELEI'RIONICO DA ASSEMEEEIA LEGISLATIVA D0 ESTADU DE

RONDONIA, INS I UIDO PELA RESOLUCAD No 211/2012, COMO ORGAO
OFJCIAL DE PUBLICACAO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Rua Major Amarante, 390 -

Arigolandia
CEP 75.801-911 Porto Velh0~RO

Dia’rio assinado digitalmente conforme Resolugéo n“ 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com cenificagéo enconira-se no sitio da Assembleia Legislativa de Rondonia http://wwwalrojegbr ICP

2016.10.04 Iz:35:5I - 00'



Assemblcia Lfigislativa do Estado de Rondonia

CERTIDAO

A05 04 dias do més de outubro do ano de dois mil 6 dezesseis, certifico que se

encontra sob cautela desta Advocacia—Geral, 0 original do Contrato n°

033/2016/AG/ALE, celebrado entre ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0 E MOISES BENNESBY, PARA OS

FINS QUE ESPECIFICA, constando também original nos autos do Processo n°

010741/2016-38, as HS. 61 a 66.

P01- ser expresséo fiel da verdade firmo a presente.

MariajoseWattosAsse Técnlca

MajorAm t 390 A' I“ d'
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