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INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Partes

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF; e
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO
FEDEjiAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE

Obieto

Salas 201

Salas 202

Salas 203

Salas 204

ll (onze) vagas de garagem do Edifício Corporate Financial Conter

ll (onze) vagas de garagem do Edifício Coq)orate Financiam Center
ll (onze) vagas de garagem do Edifício Coq)orate Financial Conter
ll (onze) vagas de garagem do Edifício Coq)orate Financial Center

Fundação dc Prex'idência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exe
SCN Quadra 2 131oco A Sala 202/203/204 Ed. Coíporate Fin2tncial Conter Brasíliü DF'/ 70712 90f)(061) 2020-97(
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PROCESSO N' OQ0.316/2019
CONTRATO N' OO1/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N' O1/2020

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
ENTRE SI FAZEM, COMO LOCADOR& A
FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS
FEDERAIS E, COMO LOCATARIA,
FUNDAÇÃO DE PRE'VIDENCIA
COMPLEMENTAR DO SER'VEDOR PUBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO
FUNPRESP-EXE.

A

Pelo presente instrumento a FUNDAÇÃO l)OS ECONOMIARIOS FEDERAIS
FUNCEF, pessoa jurídica de afeito privado sob a fonna de entidade achada de previdência

privada, inscl-ita no CNPJ/MF sob o n' 00.436.923/0001-90, com sede e foro em Brasília/DF, no
SCN, Quadra 2, Bloco A, 12' e 13' andares, Edifício Corporate Financial Center, neste ato
representado por 02 (dois) de seus Diretores, na forma do seu Estatuto, registrado no Cartório do I'
Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília/DP, dotar'ante simplesmente denoi-ninada
LOCADORA, e A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO -- FUNPRESP-EXE, com sede no Edifício
Corporate Financial Center- SCN Quadra 02 Bloco A 2'Andar Salas 203/204 Btasília/DF,
CEP: 70.712 900, inscrita no CNPJ/MP sob o n' 17.312.597/0001 02, doravante denominada
LOCATARIA, neste ato representada por seu Diretor Presidente, o Sr. RICARDO PENA
PINH.EIRO, brasileiro, casado, portador cédula de identidade n' 3.642.349, el:pedida pela SSP/DF,
inscrito no CPF sob o n' 603.884.046-04, cargo para o qual foi nomeado mediante a Resolução do
Conselho Deliberativo n' 208, de 29 de junho de 201 8 e por seu Diretor de Administração Substituto,

o Sr. ROBERTO NIACHADO TRINDADE, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
n' 130.896, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o n' 099.533.531-15, nomeado através da
Resolução do Consell\o Delibemtivo n' 1 1 9, de 24 de agosto de 201 6, ambos residentes e domicihados
em Brasüa/DF na forma da competência contida no incisa ll do art. 54 do Estatuto da
LOCATARIA, resolvem celebrar este Contrato de Locação, regendo se com fundamento no
do art. 25 da Lei n' 8.666/1993 e pelas normas e leis pertinentes, mediante as Cláusulas e con
asegune

=aput.

hçl g

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A LOCADORA dá em locação à LOCATARIA, em conformidade com a

8.245, de 18 de outubro de 1991 e a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, os imóveis de sua
propriedade, localizado no do edifício Corporate Financial Conter, 2' pavimento, entrada
Bloco ''A", salas 201, 202, 203 e 204 conforme discrimn)ado a seguir:

Lei J

n' 1(90

c P:ex tdêncla Complemen
S(:N Quadi'a 2 Bloco .\ -- Sala 202/2[}3/204



B
PUFioÀÇ4Ç4PEP$EvlPÉNÇ#A
(0MPLEMENTARãD0

+ SEnVlnOngPÚBLECO Fet)reAL
oogpooti eXEct.J'uivo

Funpresp

independentemente de t:ranscrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PliAZO

A presente locação é feita pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a se iniciar na data da
assinatura. do presente instrumento, podendo ser residido a partir do segundo ano, a critério da
LOCATARIA, sem quaisquer ânus, mediante aviso prévio, com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias.

Parágrafo Primeiro - A presente locação somente poderá ser prorrogada mediante a
celebração de termo aditivo entre as partes.

Parágrafo Segundo Toda prorrogação será precedida de comprovação da
vantajosidade da medida para a LOCATARIA e certificação de compatibilidade do valor do aluguel
comi o de mercado

CLAUSUl-A TERCEIRA - DO VAI,OR DO ALUGUEL, DO PAGAMENTO E DO
REAJUSTE

O aluguel mensal dos imóveis relacionados na cláusula pl:imeira é de R$ 159.113,21

(cento e cinquenta e nove mil, cento e treze reais e vinte e um centavos), o qual poderá ser
corrigido anualmente, tendo por base a variação acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços de
Mercado da Fundação Getúlio Vergas) ou havendo sua extinção, de outro índice que vier a substituí
lo, de acordo com os dispositivos legais vigentes

Parágrafo Primeiro O valor mensal do aluguel será pago até o dia lO (dez) do mês
subsequente ao vencido, retidos os tributos determinados por lei.

Parágrafo Segundo - O valor mensal do aluguel poderá ser revisto após decorridos 3
(três) anos da vigência da contratação ou da última revisão, para adequa-lo aos preços praticados no
mercado.

Parágrafo Terceiro -- Ocorrendo eventuais ati:usos de pagamento, provocados

exclusivamente pela LOCATARIA, ela sujeitar-se-á à aplicação de multa de 2% (dois por cento) e
aos lutos de mora de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) ao dia, proporcional aos dias de atmso,
ambos calculados sobre o débito, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento
calculado pelo IGP-M/FGV

Parágrafo Quarto -- O pagamento do aluguel fica condicionado à comprovação da
regularidade fiscal da LOCADOjiA e será realizado mediante a enuega de recibo à LOCATARIA

Parágrafo Quinto -- Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou
dos documentos pertinentes à locação, ou, ainda, circunstância que Impeça a liquidação da
pagamento ficará pendente até que a LOCAIDORA [)rovidencie as medidas saneadoras.
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regulalbação da
acarretando qualquer ânus para a LOCATARIA.

despesa
N

situação,jn

Fundação de Prex idência Complementar do Se+jidbçl)!kblico Federal do Poder Exccutix o -- Funprcsp-Exe
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Salas
Matrícula das

salas A'ea (M')
Vagas de
garagem Matrícula das vagas de garagem

201 66695 540,59 460 a 470 65936 a 65973
202 66696 494,36 480 a 490 65982 a 65992
203 66697 494,36 491 a 508 65993 a 66010
204 66698 540,59 520 a 523 66022 a 66025

Parágrafo Unico -- Este Terno de Contrato vincula-se à proposta da LOCADORA
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Parágrafo Sexto - Antes do pagamento, a LOCATARIA verificará, por meio de
consulta eleti.única, a regularidade do cadastramento da LOCADORA no SICAF e/ou nos sites
oülciais, especialmente quanto à regularidade fiscal federal, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

Parágrafo Sétimo - A LOCATARIA não se responsabilizará por qualquer despesa

que venha a ser efetuada pela LOCADORA, q--le porventura nào tenha sido acordada neste Termo
de Contrato.

Parágrafo Oitavo - O primeiro reajuste será contado da data de início do contrato e
os demais a partir da data do último rea)uste

Parágrafo Nono - Para fins do cálculo do reajuste anual, será sempre utilizado o índice
IGP NI do mês anterior ao dos marcos inicial e final.

Parágrafo Décimo - O rea)unte, decorrente de solicitação da LOCADORA, será
formalizado por apostilamento, salvo se coincidente com o termo aditivo para o hn de prorrogação
de vigência ou alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO E OUTRAS

Correrão por conta da LOCATARIA as despesas ordinárias de condomínio, consumo
de força, luz, gás, telefone, água e esgoto, alétn do pagamento de todos os impostos e ta:<as, inclusive
ll)TU/TLP, Imposto sobra a Propriedade I'redial e Territorial LTrbana e Taxa de Limpeza Pública,
respectivamente, que incidirem sobre os imóveis locados durante o prazo de vigência da locação

Parágrafo Primeiro - A LOCATARIA compromete se a apresentar à LOCADORA,
no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento e pagamento, cópia dos respectivos comp:o''antes de
quitação das obl-igações estabelecidas nesta cláusula, quando especificamente solicitados.

Parágrafo Segundo - As despesas ordinárias do condomhlio, bem como o:l encargos
locatícios incidentes sobre os imóveis cujo pagamento tenha sido atribuído à LOCATA.RIA por
disposição expressa deste Cona-ato, serão pagos pela LOCATÀRIA considerando-se a data do efetivo
recebimento das chaves.

Parágrafo Terceiro - Às despesas oí'dinárias do condomíúo, bem como os encargos
locatícios incidentes sobre o imóvel (água e esgoto, energia elétrica, tributos, dente ousas), cujo
pagamento tenha sido auibuído contratualmente à LOCATÁ.RIA, serão suportadas proporcionalmente,
em regia-ne de rateio, a partir da data do efetivo recebimento das chaves

Parágrafo Quarto -- O acerto desta proporção se dará na primeha parcela vencível da
despesa após a data de entrega das chaves, pagando LOCADORA e LOCATARIA suas respectí''as
partes da parcela.

Parágrafo (quinto - Caso a LOCATÁRIA pague na integralidade, a

responsabilidade da LOCADORA será abatida no
proporção também será obsen'ada no encerramento
preferencialmente no pagamento do último aluguel.

CI..ÁUSUI..A QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA

As despesas inerentes ao presente Contrato correrão por conta da
orçamentária da LOCATARIA para o período contratado, sendo o valor correspondente a 12
meses de R$ 1.909.358,52 (um milhão novecentos c nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais
e cinquenta e dois centavos), no que se refere aos efeitos financeiros e orçamentários da despesa

parte de
valor do aluguel do mês subsequente. A mesmo

do contrato, promovendo se o acertam

dotaçãc;
(doze)
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direta da locação. Quanto as despesas dos anos subsequentes, deverão ser previstas no PGA Plano
de Gestão Administrativa da LOCATARIA e atestadas.aiiualmeótê pélã sua área competente.

Parágrafo ünico -- A cada 12 (doze) meses será providenciado pela LOCATÁRIA, a
cada início de exercício, a reserva da dotação oiçalnentária própria:. para a cobertura do presente
Contrato para aquele exercício ânanceiro.

CLÀUSULASEXTA-DADESTINAÇÃO

Os imóveis ota locados serão dest:inados às instalações da LOCATARIA e ao
atendimento de seu público.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES DECORRENTES DE MÁ UTILIZAÇÃO
DO IMO'VEL

Quaisquer multas ou penalidades que venham a ser aplicadas ou intimações que
venham a ser feitas pelos poderes públicos, em virtude de desrespeito às leis federais ou distútais, no
que se refere à utilização dos unóveis pela LOCAT.ARIA, serão de sua inteira responsabilidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONSERVAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

A LOCATÁRIA obl:íga-se a conservar os imóveis e a devolvê-los, todos, conforme o
estado original previsto no RE GEIMO/COENA 003/2020 NUP: 002969/2020, devendo retüar
todas as benfeitorias que porventura tenha realizado ou venha a realizar e que tenha alterado as
camctetísticas dos imóveis, ressalvados os desgastes naturais do uso regular e os advindos de defeitos
estruturais que correrão por conta da LOCADORA.

Parágrafo Primeiro Os vícios e/ou defeitos, ocultos ou não, serão de
responsabilidade da LOCADORA.

Parágrafo Segundo - Ao término da vigência, não havendo mais interesse na
continuidade da locação, será fumado entre as partes o Temia de Quitação da Locação.

CLÁUSULA NONA - DAS BENFEITORIAS

Ficarão sob a responsabilidade da LOCADORA as despesas de todas as reparações
que necessitar os imóveis tocados, em decorrência de vícios ou defeitos anteriores ao início da vigência
desta locação, bem como a realização de benfeitorias necessárias.

Parágrafo Primeiro É facultado à LOCATÀRIA efetivar, às suas expensas, as
modificações e benfeitor-ias úteis e voluptuárias que julgar necessárias ao aproveitamento dos imóveis,
desde que não afetem a sua segurança e sejam atendidos os regulamentos e posturas distritais,
convenção de condomínio e regimento interno aplicável, devendo a LOCAT.ARIA, ílinda a locação,
remover as benfeitorias que puderem ser retiradas sem causar danos aos imóveis.

Parágrafo Segundo -- Com relação às benfeitorias não passíveis de remoção, a
LOCAT.ARIA não terá direito a qualquer indenização.

Parágrafo Terceiro -- As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATARIA,
de competência da LOCADORA, nos termos da Cláusula Décima, desde que autorizadas pela
LOCADORA, serão indenizáveis mediante desconto mensal no aluguel ou retenção, na forma do art.
35 da Lei n' 8.245/1991.

Fundação de I'residência Complementar do Setvidor Público Federal do Poder Executivo -- Funprcsp-Exc
SCN Quadra 2 B[oco A gaja 202/203/204 Ed. Corporate ]''inancia] Center Brasí]ia/DF 70712 900(061) 2020-9700
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CLÁUSUI..A OÉCIMA - DA AHENAÇÃO DO IMÓVEL.

No caso de alienação dos imóveis durante a vigência deste Contrato, a LOCADORA
notificará a LOCATÁRIA para, caso queim, exercer o direito de preferência na compra, devendo esta
manifestar seu interesse no prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificação.

Parágrafo Primeiro -- No caso de a LOCATARIA não vir a exercer seu direito de
preferência, a LOCADORA expressamente se obl-iga a fazer constar da respectiva Escl:atura de
Compra e Venda a existência deste instrumento contratual, bem como a obrigação de o adquirente
respeita lo em todas as suas cláusulas.

Parágrafo Segundo -- Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de
alienação do imóvel focado a terceiros, na forma do artigo 8' da Lei n' 8.245/1991.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE

O presente Contrato obriga as partes contratantes e seus sucessores a respeita lo, cuja
infração de qs-talquer cláusula nele conàda poderá acarretar a sua rescisão, mediante notificação ou
interpelação )udicial ou exuajudicial a ser encaminhada de unia parte à outra, com antecedência
mÍniJ-na de 30 (tl-anta) dias

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO

O descumprh-nento de qualquer cláusula, condição ou obrigação l)revista no presente
Contrato de Locação autoriza a parte prejudicada a promover sua rescisão, quc será efetivada mediante
notificação judicial ou extrajudicial com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) di"s, de\;ando a parte
que incidiu no descumpí:isento pagar à parte prejudicada a ]-multa equivalente ao valor de 3 (três)
aluguéis mensais, a título de penalidade adn-iinisuativa, sem prejuízo da indcnização civil cabível.

Parágrafo Primeiro Em caso de sinisuo, incêndio, interdição, desapropriação,
realização de obras urgentes determinadas pelo Poder Público, ou outro fato decorrente de caso
foi:muito ou de força tnaior, que impossibilite a utilização plena do imóvel locado, a critério da
LOCATARIA, dar se-á a rescisão do presente Contrato, mediante simples notificação extrajudicial a
ser encaminhada à LOCADORA, a qual produzirá efeitos no dia do recebimento.

Parágrafo Segundo A LOCATA.RIA poderá residir o Conta-ato a qualquer tempo,
desde que comunique a sua intenção à LOCADORA, por esct-ito, com antecedência mínima de 120
(cento e vinte) dias, sem qualquer ânus, após dois anos de locação, ou com pagamento de multa
correspondente a 3 (três) aluguéis vigentes, proporcionalmente ao tempo restante, para o referido
prazo de dois anos.

Parágrafo Terceiro Os casos da rescisão conta-anual serão formalmente motivados
nos autos, assegurado o conta-aditÓJ-io e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Quarto O termo de rescisão deverá indicar, confonne o caso:

balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

relação dos pagamentos )á efetuados e ainda devidos;

,)

b)

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

.) indenizacões e multas.

A LOCADORA obriga-sc a:

Fundação de ['rcx.idência (:omp]emcílrat do V.3p llk)J" i'úb]ico ]icdcra] dn ]'odor Exccutix-o -- }Tutlprcsp'Exc
SCN Quadra 2 Bloco .\ Sala 202/'203/204 F:d. {,OTllralt :;inarcil! C(ater }líasítm/i)l: TÍ)712-ç)00 (051) 202(
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a) entregar os imóveis em perfeitas condições de uso para os fins a que se
destinam, em estrita observância das especificações de sua proposta;

b) fornecer declaração atésundõ que não pesa sobre os imóveis qualquer
impedimento de ordem jurídica .capaz. de colocar. em bisca a locação ou, .caso exista algum
impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a Juntado da documentação
pertinente, para fins de avaliação por parte da LOCATARIA;

c) garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico dos imóveis;

d) manter, durante a locação, a fomla e o destino dos imóveis;

e) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

f) fornecer à LOCATÁRIA descrição minuciosa do estado dos imóveis, quando
de sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;

g) fornecer à LOCATÁRIA recibo disco:iminado das importâncias pagas, vedada
a quitação genérica;

i) enUegar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de ar
condicionado, combate a incêndio e as redes de lógica e telefonia, bem como o sistema hidráulico e a
rede elétrica;

h) pagar as despesas extraordinárias de condomínio;

J) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo de inexigibilidade;

k) exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às
parcelas que estejam sendo exigidas;

1) informar à LOCATÁ.RIA quaisquer alterações na titularidade dos imóveis,
inclusive com a apresentação da documentação correspondente;

m) fornecer, quando solicitado, à LOCATARIA, informações sobre a
composição da taxa condominial paga; e

n) notificar a LOCATÀRIA, no caso de alienação do imóvel/espaço físico
durante a vigência deste Contrato, para o exercício do direito de preferência na compra, devendo esta
manifestar seu interesse no prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

A LOCATÁRIA obriga-se a:

a) pagã os valores conespondentes ao aluguel e os encargos da locação exigíveis,
inc[usive taxas de ]])TU e condomínio, nos prazos estipu]ados neste Contrato;

b) servir-se dos imóveis para o uso convencionado ou presumido, compatível
com a natureza destes e com o fim a que se destinam, devendo conserva-los como se seus fossem;

c) realizar vistoria dos imóveis, por ocasião da entrega das chaves, para flins
verificação minuciosa do estado destes, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais
existentes;

de

defeig6g)E'J

d) restit:uir os imóveis, finda a locação, no seu estado genuíno (sem
equipamentos, divisórias e revestimentos), retirando todas as benfeitorias existentes à época da

mobJ
.0

S
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ocupação, bem como quaisquer outras que pon'enluta tenham sido realizadas e, tenham alterado as
caractedsticas dos imóveis, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;

e) comunicar à LOCADORA qualquer dano ou defeito cuja rep'ração a esta
incumbe, bem como as eventuais turbações de terceiros;

f) consentir com a realização 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 interrupção do Contrato de Locação, nos termos do artigo 26 da Lei n' 8.245/1991;

g) realizar o imediato reparo dos danos veriHlcados nos imóveis ou nas suas
instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;

h) não modificar a forma externa ou interna dos imóveis sem o consentimento
prévio e por escrito da LOCADORA;

i) enuegar imediatamente à LOCAL)ORA os documentos de cobrança de
tributos e encargos condominiais, cujo pagamento não seja de sua responsabilidade, bem ,como
qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda quc düecionada à LOCATARIA;

J) pagar as despesas ordinárias de condomínio, desde que comprovadas a
previsão orçamental.ia e o rateio mensal, podendo exigir da LOCADORA. a qualquer tempo, tal
comprovação;

k)

e água e esgoto;
pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se houver)

1) pagar todos os impostos e taxas, de sua responsabilidade, que incidirem sobre
os imóveis durante a vigência da locação;

«) cutnprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos;
e

n) levar o presente contrato de locação a registro no Cartório de Registro de
Imóveis competente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO REGISTRO

Este Contrato deverá ter reconhecimento de hma, bet-n como ser registrado no
Cartório de Títulos e Documentos, correndo tal despesa por conta da LOCATARIA.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DA CARÊNCIA E DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

A sala 201 será objeto de adaptação ao !ayout pre\piamente aprovado pela Diretol-ia
Executiva da LOCATÀRIA, cujo valor da locação deste ambiente somente será objeto de cobrança,
a partir de 90 (noventa) dias, após o início de sua vigência

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações nào explicitadas nas cláusulas deste Contrato reger se

ão pelas disposições contidas na Lei n' 8.245/1991, na Lei 8.666/1993, subsidiariamente, bem como
nos demais regulamentos e normas adminisuaüvas federais, que fazem parte integrante
Instrumento, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FUNTAMENTO LEGAL

Inexigibilidade de licitação, com fundamento no capuz do art. 25 da Lei n' 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DA PUBLICAÇÃO

A LOCATÁRIA fará a publicação do extrato do presente Contrato no Diário Oficial
da União.

C[..ÁUSU].\ VIGÉSIMA DOFORO

O foro deste Contrato para qualquer procedimento judicial será o do Distrito Federal,
com a exclusão de qualquer ouço.

E por estarem assim ajustados, finnam as partes o presente Conuato, em 3 (uês) vias
de igual teor, que depois de achadas conforme, na presença das testemunhas também signatárias,
assumem o compromisso e a obrigação de fielmente cumprir e respeitar o que aqui fica pactuado, por
si, seus herdeiros e sucessores.

Brasília-DF,-@ de janeiro de 2020.
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