FUNPRESP
FilNUNchil 'OE PREVIDENCIII CDMPLEMENIAR
DU SERWOOD PDBLICO FEDERAL

Processo n° 000003/2013
Contrato no 002/ 2013
Dispensa de LicitacAo n° 001/2013
Contrato de Locacao de imovel que
entre si fazem, como LOCADOR FUNCEF — FUNDACAO DOS
ECONOMIARIOS FEDERAIS e,
como LOCATARIO, a FUNDAcA0
DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PUBLICO FEDERAL — FUNPRESPEXE, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular, a FUNDAcA0 DOS
ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, pessoa juridica de direito privado sob a
forma de entidade fechada de previdencia privada, inscrita no CNPJ/MF sob o
00.436.923/0001-90, corn sede e foro em Brasilia (DF), no SCN, Quadra 2, Bloco A,
12° e 13° andares, Edificio Corporate Financial Center, neste ato representado por seu
Diretor de Participacoes Societarias e Imobiliarias, CARLOS AUGUSTO BORGES,
brasileiro, casado, bacharel em ciencias economicas, portador da Cl/RG sob o n.°
1.746.460 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.° 124.632.643-49, em conjunto corn o
Diretor de Beneficios, JOSE CARLOS ALONSO GONcALVES, brasileiro, casado,
bancario, portador da carteira de identidade no 10.984.517, SSP-SP e inscrito no
CPF/MF sob o niimero 010.816.668-62, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, na forma do seu Estatuto, registrado no Cartorio do 1° Oficio de Registro
Civil das Pessoas Juridicas de Brasilia (DF), doravante simplesmente denominada
LOCADORA, e a FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL — FUNPRESPEXE, criada na forma da autorizacao legislativa contida no art. 40 da Lei n° 12.618, de
30 de abril de 2012, pelo Decreto n° 7.808, de 20 de setembro de 2012, corn sede
provisOria no Setor de Areas Isoladas Sul - SAIS — Area 2-A— Sala 126 - CEP 70.610900 — Brasilia — DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante
denominada simplesmente FUNPRESP-EXE, representada neste ato por seu, Diretor
Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, brasileiro, casado, portador do RG no M3.832.994 SSP/MG, CPF 603.884.046-04 e pela Diretora de Administracao , Sta
Eugenia Bossi Fraga, brasileira, casada, portadora do RG M-2.509.687 e CPF n°
645.372.346-87, cargos para os quais foram nomeados atraves da Resolucao do
Conselho Deliberativo no 03/2012 de 13 de dezembro 2012, na forma da competencia
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contida no inciso II do Art. 54 do Estatuto da Funpresp-Exe, doravante denomina
..7
simplesmente LOCATARIA, resolvem celebrar este Contrato de Locacao, regendo-se, F4717,7c71-y
s
v
pelas normas e leis pertinentes, mediante as Clausulas e condicoes a seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto - A LOCADORA dá em
locachio a LOCATARIA, em conformidade corn a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de
1991, e a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, o imovel de sua propriedade, conforme
matriculas do registro de imoveis, n's 66698 e 66697, no 2° pavimento, entrada n° 190,
bloco "A" (CORPORATE FINANCIAL CENTER), quadra 02, do Setor Comercial
Norte, corn area total de 1.034,95 m2' correspondente as salas 203 e 204, bem como as
vagas de garagem de n°s : 491 a 508 e 520 a 523, conforme matriculas do registro de
innoveis, Os 65993 a 66010 e 66022 a 66025 respectivamente

PARAGRAFO iJMCO — 0 imovel entregue pela LOCADORA
LOCATARIA na data da assinatura deste Contrato possui as caracteristicas contidas no
Termo de Vistoria anexo, que as partes desde já aceitam expressamente e que é parte
integrante e inseparavel deste Contrato.
CLAUSULA SEGUNDA - Do Prazo - A presente locacalo é feita pelo
prazo de 60 (sessenta) meses, a iniciar-se em 11 de junho do corrente exercicio e a
terminar em 10 de junho de 2018, podendo ser rescindido a partir do segundo ano, a
criterio da LOCATARIA, sem quaisquer onus, mediante aviso previo corn
antecedencia, minima, de 120 (cento e vinte) dias.
PARAGRAFO UNICO — A presente locacdo somente podera ser
prorrogada mediante a celebrack de termo aditivo entre as partes.
CLAUSULA TERCEIRA - Do Valor - 0 aluguel mensal dos imoveis é
de R$ 93.276,00 (Noventa e tees mil, duzentos e setenta e seis reais) o qual sera
corrigido anualmente, tendo por base a variacdo acumulada do IGP-M, Indice Geral de
Precos de Mercado da Fundacdo Getulio Vargas, ou havendo sua extincao, de outro
indice que vier a substitui-lo, de acordo coin os dispositivos legais vigentes.
PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 primeiro reajuste sera contado da data
de inicio do contrato e os demais da data do Ultimo reajuste.
PARAGRAFO SEGUNDO — Para fins do calculo do reajuste anual,
sera sempre utilizado o indice (IGP-M) do mes anterior ao dos marcos inicial e final.
PARAGRAFO TERCEIRO — 0 valor mensal do aluguel sera pago ate
o dia 10 (dez) do mes subsequente ao vencido, retidos os tributos determinados por lei.
PARAGRAFO QUARTO — 0 pagamento do aluguel fica condicionado
da regularidade fiscal da LOCADORA e sera realizado mediante a
entrega de recibo a LOCATARIA.
comprovacao

PARAGRAFO QUINTO —

Ocorrendo eventuais atrasos

pagamento, provocados exclusivamente pela LOCATARIA, sujeitara a LOCATARIA
multa de 2% (dois por cento) e aos juros de mora de 0,033% ao dia, ambos calculados
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sobre o debit° desde a data do vencimento ate a data do efetivo pagamento calculadk,
pelo IGP-M/FGV.

PARAGRAFO SEXTO - 0 valor mensal do aluguel podera ser revisto,
para adequa-lo aos preps praticados no mercado, apos decorridos 3 (tees) anos da
vigencia da contrataedo ou da Ultima revisao.
CLAUSULA QUARTA - As despesas inerentes ao presente Contrato
correrao por conta da dotacao oreamentaria da LOCATARIA para o periodo de
11/06/2013 a 10/06/2014, no valor de R$ 1.119.312,00 ( urn milhâo, cento e dezenove
mil, trezentos e doze reais ) referente a despesa no period° de 12 meses, devendo ser
reforeado anualmente e quando necessario.
PARAGRAFO UNICO - Sera providenciada pela LOCATARIA, a
cada inicio de exercicio, dotacao orcamentaria propria para a cobertura do presente
Contrato.
CLAUSULA QUINTA — Correrao por conta da LOCATARIA as
despesas ordinarias de condominio, de consumo de forea, luz, gas, telefone, agua e
esgoto, alem do pagamento de todos os impostos e taxas, inclusive ITPU/TLP que
incidirem ou vierem incidir sobre o imovel locado, durante o prazo de vigencia da
locoed°.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A LOCATARIA, compromete-se a
apresentar a LOCADORA, no prazo de ate 30 (trinta) dias do vencimento e pagamento,
copia dos respectivos comprovantes de quitacao das obrigaeOes previstas no item
anterior, desde que especificamente solicitados.
PARAGRAFO UNICO - As despesas ordinarias do condominio, bem
como os encargos locaticios incidentes sobre o imovel cujo pagamento tenha sido
atribuido a LOCATARIA por disposicao expressa deste Contrato, serao suportados
proporcionalmente por ambas as partes no primeiro mes da locoed°, considerando-se a
data de assinatura do contrato.
CLAUSULA SEXTA - Da Destinacan - 0 imovel ora locado sera
destinado As instalaeoes da LOCATARIA e ao atendimento de seu public°.
CLAUSULA SETIMA - Das Penalidades decorrentes de ma
utilizacao do imovel - Quaisquer multas ou penalidades que venham a ser aplicadas ou
intimaeoes que venham a ser feitas pelos poderes publicos em virtude de desrespeito As
leis federais ou distritais, no que se refere A utilizacao do imOvel pela LOCATARIA,
sera° de inteira responsabilidade da LOCATARIA.
CLAUSULA OITAVA - Da Conservacfio e devolucao do imovel - A
LOCATARIA se obriga a conservar o imovel e a devolve-lo, quando findar a locaedo,
em identicas condieOes as do recebimento, ficando obrigada, se for necessario, e por
conta propria, a restabelecer o seu estado original de conservacao e asseio, ressalvados
os desgastes naturais do uso regular e os advindos de defeitos estruturais que correrao
por conta da LOCADORA.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Os vicios e/ou defeitos, ocultos ou na
que nâo constarem no Termo de Vistoria sera° de responsabilidade da LOCADORA.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Ao termino da vigencia, nào havendo mais
interesse na continuidade da locaedo, sera firmado entre as partes o Termo de Quitaedo
da Locaedo.
CLAUSULA NONA - Da Indenizacao Quando da devoluedo do
imovel, a LOCATARIA podera efetuar, em substituiedo a eventuais reparos que deva
providenciar conforme os termos do presente Contrato, pagamento a titulo de
indenizaedo, corn base no termo de vistoria a ser confrontado corn aquele firmado no
recebimento do imovel, e na expressa concorancia da LOCADORA quanto ao valor a
lhe ser indenizado.
CLAUSULA DECIMA - Das Benfeitorias — Ficarao sob a
responsabilidade da LOCADORA as despesas de todas as reparacoes de \tidos ou
defeitos anteriores ao inicio da vigencia desta locacao de que necessitar o innOvel
locado, bem como a realizacao de benfeitorias necessarias.
PARAGRAFO PRIMEIRO — E facultado a LOCATARIA efetivar, a
suas expensas, as modificae'oes e benfeitorias fiteis e voluptuarias que julgar necessarias
ao aproveitamento do imOvel, desde que nâo afetem a sua seguranea e sejam atendidos
os regulamentos e posturas municipais, convened° de condomInio e regimento intern°
aplicaveis, podendo a LOCATARIA, finda a locaedo, remover as benfeitorias que
puderem ser retiradas sem causar dano ao imovel.
PARAGRAFO SEGUNDO — Corn relaedo as benfeitorias nal° passIveis
de remoedo, a LOCATARIA nao tera direito a qualquer indenizacao.
.PARAGRAFO TERCEIRO — As benfeitorias necessarias introduzidas
pela LOCATARIA, de competencia da LOCADORA, nos termos da Clausula Decima,
desde que autorizadas pela LOCADORA, sera° indenizaveis mediante desconto mensal
no aluguel ou retenedo, na forma do art. 35 da Lei no 8.245/91.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - Da Alienacao do imovel — A
LOCADORA, no caso de alienaedo do imovel durante a vigencia deste Contrato,
notificard a LOCATARIA para o exercicio do direito de preferencia na compra,
devendo esta manifestar seu interesse no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da
notificaedo.
PARAGRAFO UNICO — Para caso de a LOCATARIA ndo vir a
exercer seu direito de preferencia, a LOCADORA expressamente se obriga a fazer
constar da respectiva Escritura de Compra e Venda a existencia deste instrumento
contratual, bem como a obrigaedo de o adquirente respeita-lo em todas as suas
clausulas.
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - Da Responsabilidade - 0
presente Contrato obriga as partes contratantes e seus sucessores a respeita-lo e a
infraedo de qualquer clausula nele contida podera acarretar sua rescisdo, mediante
notificaedo ou interpelaedo judicial ou extrajudicial a ser encaminhada de uma parte a
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outra, corn antecedencia minima de 30 (trinta) dias CLAUSULA DECIMA- ;11
TERCEIRA - Da Rescisao — 0 descumprimento de qualquer clausula, condicao ou
obrigacao prevista no presente Contrato de Locacao autoriza a parte prejudicada a
promover sua rescisao, a qual sera efetivada mediante notificacao judicial ou
extrajudicial de, no minim°, 30 (trinta) dias, devendo a parte que incidiu no
descumprimento pagar a parte prejudicada uma multa equivalente ao valor de 3 (tees)
alugueis mensais a titulo de penalidade administrativa, sem prejuizo da indenizacao
civil cabivel.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Em caso de sinistro, incendio, interdicao,
desapropriacao, realizacao de obras urgentes determinadas pelo Poder Publico, ou outro
fato decorrente de caso fortuito ou forca maior, que impossibilite a utilizacao plena do
imovel locado , a criterio da LOCATARIA, dar-se-d a rescisao do presente contrato,
mediante simples notificacao extrajudicial a ser encaminhada a LOCADORA, a qual
produzird efeitos no dia do recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO - A LOCATARIA podera rescindir o
Contrato a qualquer tempo, desde que comunique a LOCADORA, por escrito, a sua
intencao, corn antecedencia minima de 120 (cento e vinte) dias, sem qualquer onus alp&
dois anos de locacao, ou corn pagamento de multa, correspondente a 3 (tees) alugueis
vigentes, proporcionalmente ao tempo restante para o referido prazo de dois anos.
CLAUSULA DECIMA-QUARTA — A LOCADORA obriga-se a:
a) Entregar o imovel em perfeitas condiceies de uso para os fins a que se
destina, e em estrita observancia das especificacoes de sua proposta;
b) Fornecer declaracao atestando que no pesa sobre o imovel qualquer
impedimento de ordem juridica capaz de colocar em risco a locacao, ou, caso
exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabiveis, inclusive corn
a juntada da documentacao pertinente, para fins de avaliacao por parte da
LOCATARIA;
c) Garantir, durante o tempo da locacao, o uso pacffico do imovel;
d) Manter, durante a locacao, a forma e o destino do imovel;
e) Responder pelos vicios ou defeitos anteriores a locacao;
f)
Fornecer a LOCATARIA descricao minuciosa do estado do imovel,
quando de sua vistoria para entrega, corn expressa referencia aos eventuais
defeitos existentes;
g) Fornecer a LOCATARIA recibo discriminado das importancias
pagas, vedada a quitacao generica;
h) Pagar as despesas extraordinarias de condominio;
i)
Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de arcondicionado, combate a incendio e as redes de logica e telefonia, bem como o
sistema hidraulico e a rede eletrica;
Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condicOes d
j)
habilitacao e qualificacao exigidas no processo de dispensa de licitacao;
Exibir a LOCATARIA, quando solicitado, os comprovantes relativos as
parcelas que estejam sendo exigidas;
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k) Providenciar a atualizacdo do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros;
Informar a LOCATARIA quaisquer alteracOes na titularidade do
1)
imovel, inclusive corn a apresentacao da documentacalo correspondente.
CLAUSULA DECIMA-QUINTA -A LOCATARIA obriga-se a:
a) Pagar o aluguel e os encargos da locacdo exigiveis, no prazo
estipulado neste contrato;
b) Servir-se do imovel para o uso convencionado ou presumido,
compativel corn a natureza deste e corn o fim a que se destina, devendo
conserva-lo como se seu fosse;
c) Realizar vistoria do imovel, por ocasido da entrega das chaves, para
fins de verificacao minuciosa do estado do imovel, fazendo constar do Termo
de Vistoria os eventuais defeitos existentes;
d) Restituir o imOvel, finda a locacao, nas condicaes em que o recebeu,
conforme documento de descricao minucioso elaborado quando da vistoria
para entrega, salvo os desgastes e deterioraceies decorrentes do uso normal;
e) Comunicar a LOCADORA qualquer dano ou defeito cuja reparacdo a
esta incumba, bem como as eventuais turbacOes de terceiros;
f)
Consentir corn a realizacdo de reparos urgentes, a cargo da
LOCADORA, assegurando-se o direito ao abatimento proporcional do
aluguel, caso os reparos durem mais de dez dias e ensejem a interrupcao do
contrato de locacao, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;
g) Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imovel, ou nas
suas instalacOes, provocados por seus agentes, funcionarios ou visitantes
autorizados;
h) Nao modificar a forma externa ou interna do imovel, sem o
consentimento previo e por escrito da LOCADORA;
i)
Entregar imediatamente a LOCADORA os documentos de cobranca
de tributos e encargos condominiais, cujo pagamento nab seja de seu encargo,
bem como qualquer intimacdo, multa ou exigencia de autoridade publica, ainda
que direcionada A LOCATARIA;
Pagar as despesas ordinarias de condominio, desde que comprovadas a
j)
previsaio orcamentaria e o rateio mensal, podendo a LOCATARIA exigir a
qualquer tempo tal comprovacdo;
k) Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia eletrica, gas (se
houver) e agua e esgoto;
Cumprir integralmente a convencaio de condominio e os regulamentos
1)
internos.
CLAUSULA DECIMA-SEXTA - Do Registro - Este Contrato devera
ter reconhecimento de firma, bem como ser registrado no Cartorio de Titulos e
Documentos, correndo tal despesa por conta da LOCATARIA
CLAUSULA DECIMA-SETIMA - Da Publicacao - A LOCATARIA,
fara a publicacao do extrato do presente Contrato no Diario Oficial da Unido.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA - Do Foro -0 foro deste Contrato,,,,
para qualquer procedimento judicial, sera o do Distrito Federal corn a exclusdo de
qualquer outro. E por estarem assim ajustados, firmam as partes o presente Contrato, em
3 (tress) vias de igual teor, que depois de achadas conforme, na presenca das testemunhas
tambem signatarias, assumem o compromisso e a obrigacao de fielmente cumprir e
respeitar o que aqui fica pactuado, por si, seus herdeiros e sucessores. Brasilia-DF,
Brasilia-DF, 11 de junho de 2013.

Pela FUNDAcA0 DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS — FIL-NCEF:

CARLOS AUGUSTO BORGES
Diretor de ParticipacOes Societarias e

JOSE CARLOS ALONSO GO ALVES
Diretor de Beneficios,
Pela FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENT

FEDERAL — FUNPRESP-EXE:
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