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CONTRATO DE LOCA~AO DE
IMOVEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CVM - COMISSAO DE VALORES
MOBILIA-RIOS E CREDIT SUISSE
HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE
VALORES S.A.

A CVM - Comissao de Valores Mobilhirios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio da
Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28.° andar - Centro - Rio de Janeiro
(CEP: 20.050-901), inscrita no CNP J sob 0 nO29.507.878/0001-08, neste ato representada
pelo seu Presidente em exercfcio, Sr. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, doravante
denominada LOCATA.RIA e CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA
DE VALORES S.A., com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhiles Jr, 11.° andar, Itaim
Bibi, CEP 04542-000, Silo Paulo, Estado de Silo Paulo, inscrita no CNPJ sob 0 nO
61.809.182/0001-30, por seus representantes legais, Srs. Andre Luiz de Santos Freitas,
brasileiro, casado, empresario, portador da cedula de identidade RG nO 14.947.773-9,
expedida por SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 0 nO076.362.748-84, e Alexandre Augusto
Leite Machado, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cedula de identidade RG nO
21.652.675-9, expedida por SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 0 nO 128.654.618-40, ambos
residentes e domiciliados na Cidade de Silo Paulo, Estado de Silo Paulo, com escrit6rio na
Rua Leopoldo Couto de Magalhiles Jr., 700, 11° andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, neste
ato representando, na condis:ilo de instituiS:ilo administradora, 0 fundo de investimento
imobiliario CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO-
FII, legal mente constitufdo e registrado na CVM sob 0 c6digo 122-8, em 06/05/2008,
inscrito no CNPJ/MF sob 0 nO 09.072.017/0001-29, ora denominada simplesmente
LOCADORA, tern justo e acordado 0 presente CONTRA TO, 0 qual se regera pela Lei nO
8.666/93 e suas alteras:oes posteriores, subsidiariamente pela Lei n.O 8.245/91 e pelas
clausulas e condis:oes a seguir especificadas e do qual ficam fazendo parte para todos os
efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os seguintes documentos:

a) Processo de Compras nORJ-20 15-1511 - Dispensa de Licitas:ilo nO2/2015;

b) Nota de Empenho -2015NE800687;

o presente CONTRA TO tern por objeto a locas:ilo dos conjuntos 21, 22, 31, 32, 41
e 42 do Edificio Delta Plaza, localizado a Rua Cincinato Braga, n.o 340, Bela Vista,
Silo Paulo, SP, com direito ao uso de 34 (trinta e quatro) vagas de garagem, para
abrigar as instalas:oes da Superintendencia Regional da CVM, em Silo Paulo.
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1.2- Para todos os efeitos legais, 0 im6vel objeto deste CONTRA TO e considerado
como unidade imobiliaria indivisivel por vontade das partes, nos termos do artigo
88 do C6digo Civil.

2.1- 0 presente Termo de Contrato e formalizado com fundamento no art. 24, inciso X,
da Lei nO8.666, de 1993, 0 qual autoriza a dispensa de licita9ao para a "loca9ao de
im6vel destinado ao atendimento das finalidades precfpuas da Administra9ao, cujas
necessidades de instala9ao e localiza9ao condicionem a sua escolha, desde que 0
pre90 seja compatfvel com 0 valor de mercado, segundo avalia9ao previa".

3.1- As despesas para atender a esta contrata9ao estao programadas em dota9ao
or9amentaria pr6pria, prevista no or9amento da Uniao para 0 exercfcio de 2015 na
classifica9ao abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001

Elemento de Despesa: 339039-10

4.1- 0 valor do aluguel mensal e de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais),
perfazendo 0 valor total anual de R$ 1.380.000,00 (urn milhao trezentos e oitenta
mil reais).

4.2- As despesas ordinarias do condominia, bem como os encargos locaticios incidentes
sobre 0 im6vel (agua e esgoto, energia eletrica, tributos, etc.), cujo pagamento tenha
sido atribuido contratualmente a LOCATARrA, serao suportadas normal e
integralmente por esta ao longo de toda a vigencia do CONTRATO, e
proporcionalmente, em regime de rateio, quando do encerramento do
CONTRA TO, em rela9ao ao ultimo mes de vigencia, promovendo-se 0
acertamento preferencialmente no pagamento do ultimo aluguel.
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5.1- 0 documento de cobran«a devera ser entregue, em meio fisico, aos cuidados do
Fiscal do Contrato, no Setor de Protocolo da Regional da CVM, em Sao Paulo,
situado na Rua Cincinato Braga, 340, 2.° andar, Edificio Delta Plaza, Sao Paulo/SP
- CEP: 01333-0 IO.

5.1-1. No documento de cobran«a devera constar expressamente 0 objeto da
presta«ao e 0 mes a que a cobran«a se referir.

5.2- 0 valor devido pela LOCATAluA mensalmente a titulo de aluguel, bem como 0

reembolso do Imposto Predial e Territorial Urbano (lPTU), conforme definido
abaixo, deverao ser pago todo dia 10 (dez) de cada mes subsequente ao vencido,
atraves de pagamento de boleto bancario a ser enviado pela LOCADORA a
LOCATARIA via e-mail, cujo recebimento devera se dar com no minimo 5 (cinco)
dias uteis de antecedencia ao vencimento.

5.2-1. 0 comprovante de pagamento do boleto bancario servira como recibo de
pagamento, desde que os dep6sitos contemplem integral mente as obriga«oes
decorrentes deste CONTRATO.

5.2-2. Na hip6tese de, por questoes operacionais, ser necessario 0 pagamento do
aluguel por meio de dep6sito bancario, tal fato sera comunicado pela
LOCADORA com no minimo 10 (dez) dias de antecedencia ao vencimento,
desde que os dep6sitos contemplem integralmente as obriga«oes decorrentes
deste CONTRA TO;

5.2-3. Caso a antecedencia minima nao seja observada, 0 pagamento sera efetuado
no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis da data da apresenta«ao, pela
LOCADORA, do documento de cobran«a correspondente.

5.3- Cabera ao Fiscal do Contrato efetuar 0 atesto no documento de cobran«a
apresentado pela LOCADORA, verificando, para tal, 0 cumprimento de todas as
condi«oes pactuadas, inclusive quanta ao pre«o cobrado. Ato continuo, liberara 0

documento atestado para a Gerencia de Contabilidade e Finan«as (GAF), a fim de
ser providenciada a liquida«ao e 0 pagamento.

5.4- Havendo comprovado erro na apresenta«ao do documento de cobran«a pela
LOCADORA, 0 pagamento ficara pendente ate que a LOCADORA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a
comprova«ao da regulariza«ao da situa«ao, nao acarretando qualquer onus para a
LOCATARIA.

5.5- Antes do pagamento, a LOCATARIA verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da LOCADORA no SICAF e/ou nos sites oficiais,
especialmente quanta a regularidade fiscal federal, devendo seu resuItado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

5.6- Para estrita obediencia as normas regulat6rias impostas a LOCADORA, fica desde



CVM Comissao de VaJores Mobiliarios

I'rof8gendoquem inm" no futuro do BIDSt1

ja definido que quaisquer pagamentos efetuados a esta sejam de aluguel, multas,
indeniza90es ou quaisquer outros, nunca poderao ser feitos por meio de cheque ou
papel moeda.

5.7- Qualquer recebimento feito pela LOCADORA fora dos prazos e condi90es
previstos neste CONTRA TO sera havido como mera tolerancia e nao importara em
novayao do estipulado nesta clausula;

5.8- A LOCATARIA nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela LOCADORA, que porventura nao tenha sido acordada n'este
CONTRATO.

5.9- A falta de pagamento do aluguel e encargos no prazo estipulado implicara na
cobranya da multa convencional de 10% (dez por cento) sobre 0 debito, alem de
juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes e atualizayao monetaria na forma
autorizada em lei.

5.10- Alem das obriga90es previstas no item 5.2, correrao por conta da LOCATARIA
todos os impostos e taxas que incidem ou venham a incidir sobre 0 lmovel locado,
bem como todas as despesas ordinarias que forem devidas, tais como as decorrentes
de utiliza9ao de luz, gas, etc., inclusive as de condominia, devendo a
LOCATARIA, quando solicitado, enviar para a sede da LOCADORA os originais
dos respectivos pagamentos.

5.10-1. A LOCADORA providenciara 0 seguro do imovel locado, cobrindo os
riscos de incendio, ruina, danos correlatos e lucros cessantes equivalentes a
perda do aluguel, em Seguradora idonea e de primeira linha, de sua escolha,
por pre90 de mercado, repassando 0 respectivo custo a LOCATARIA, que
devera reembolsa-Ia por ocasiao do pagamento dos alugueis seguintes, no
mesmo numero de parcelas que a LOCADORA obtiver junto a Seguradora
para pagamento da apolice. 0 seguro sera renovado periodicamente, de
modo a nao deixar 0 imovel descoberto da exposiyao a tais riscos, em
momenta algum, durante a ]oca9ao.

5.11- Caso a LOCATARIA deixe de pagar os encargos previstos no item acima nas
devidas epocas e em decorrencia dessa omissao os mesmos vierem a ser cobrados
da LOCADORA, esta efetuara os pagamentos respectivos, com os devidos
acrescimos, ficando a LOCATARIA obrigada a reembolsa-los no prazo de 5
(cinco) dias corridos apos 0 recebimento da comunicayao por escrito, sob pena da
cobran9a de multa convencional de 10% (dez por cento) sobre 0 debito, alem dos
juros moratorios de 1% (urn por cento) ao mes, com atualiza9ao monetaria na
forma autorizada em lei, sem prejuizo da rescisao contratual;

5.12- Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela LOCATARIA decorrentes de
caso fortuito ou for9a maior, nos casos caracterizados como fato do principe (ac;iio
superior do Estado, unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento, ao
menos temporario, de um ou de todos os deveres contratuais).

5.13- 0 Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que recaia ou venha a recair sobre 0
lmovel locado sera pago pela LOCADORA diretamente as fontes cobradoras, e
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reembolsados pela LOCAT.ARIA mensalmentejunto com 0 pagamento do aluguel.

5.14- No inicio de cada ana a LOCADORA entrani em contato via e-mail com a
LOCATARIA questionando se a mesma deseja que 0 pagamento do tributo pela
LOCADORA se de it vista ou parcelado. Na hip6tese da LOCATARIA nao
apresentar it LOCADORA posiyao quanta it forma de pagamento dentro do prazo
de 5 (cinco) dias uteis contados do recebimento do mencionado e-mail, podeni a
LOCADORA considerar que a opyao se deu pela forma parcelada, tomando as
providencias competentes nesse sentido.

6.1- 0 valor locatfcio mensal sera reajustado anualmente mediante a aplicayao do indice
Nacional de Preyos ao Consumidor (INPC), ou outro que venha substitui-Io, desde
que seja observado 0 interregno minimo de I (urn) ano, contado da data de sua
assinatura, para 0 primeiro reajuste, ou da data do ultimo reajuste, para os
subsequentes.

6.2- 0 reajuste, decorrente de solicitayao da LOCADORA, sera formalizado por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para 0 fim de prorrogayao de
vigencia ou alterayao contratual.

7.1- A LOCADORA se obriga a, alem das responsabilidades resultantes da Lei
8.666/93:

7.1-1. entregar 0 im6vel em perfeitas condiy5es de usa para os fins a que se
destina;

7.1-2. responder pelos vfcios ou defeitos anteriores it locayao;

7.1-3. arcar com despesas extraordinarias que recaiam sobre 0 im6vel, conforme
definiyao do paragrafo unico do Artigo 22 da Lei nO 8.245/91 ("Lei do
Inquilinato").

7.1-4. pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU) e taxas, inclusive a contribuiyao para 0 custeio de serviyos de
iluminayao publica, incidentes sobre 0 im6vel, que devem ser reembolsados
pela LOCAT ARIA;

7.1-5. manter, durante a vigencia do CONTRA TO, todas as condiy5es de ~
habilitayao e qualificayao exigidas no processo de dispensa de licitayao,
inclusive quanta it regularidade no S1CAF e junto it Justiya do Trabalho
(CNDT);

c
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7.1-6. informar a LOCATARIA quaisquer alterar;oes na titularidade do im6vel,
inclusive com a apresentar;ao da documentar;ao correspondente, fazendo
constar da escritura de venda a existencia desta locar;ao, a fim de que 0

presente CONTRA TO seja respeitado pelo adquirente, nos termos do artigo
576 do C6digo Civil;

7.1-7. guardar sigilo absoluto sobre as informar;oes que vier a ter conhecimento por
forr;a da contratar;ao;

7.1-8. solicitar os esclarecimentos necessarios para 0 regular cumprimento .dos
termos contratuais ao Fiscal do Contrato; e

7.1-9. respeitar e fazer respeitar a vigencia do presente CONTRATO, em todas as
suas disposir;oes.

8.1- A LOCAT ARIA obriga-se:

8.1-1. pagar 0 aluguel e os encargos da locar;ao exigiveis, no prazo estipulado neste
CONTRATO;

8.1-2. servir-se do im6vel para 0 uso convencionado ou presumido, compativel
com a natureza deste e com 0 fim a que se destina, devendo conserva-Io
como se seu fosse;

8.1-3. realizar vistoria do im6vel, antes da entrega das chaves, para fins de
verificar;ao minuciosa do estado do im6vel, fazendo constar do Termo de
Yistoria os eventuais defeitos existentes;

8.1-4. restituir 0 im6vel, finda a locar;ao, nas condir;oes em que 0 recebeu,
conforme documento de descrir;ao minuciosa elaborado quando da vistoria
inicial, devendo ser considerado, para tanto, 0 Laudo de Yistoria anexo ao
Contrato de Locar;ao anteriormente vigente em relar;ao ao Im6vel, finnado
em 21 de junho de 20 10 entre a LOCATARIA e PREYI - Caixa de
Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil, proprietaria anterior do
Im6vel;

8.1-5. comunicar a LOCADORA qualquer dano ou defeito cuja reparar;ao a este
incumba, bem como as eventuais turbar;oes de terceiros;

consentir com a realizar;ao de reparos urgentes, que caibam a LOCADORA,
sendo assegurado a LOCATARIA 0 direito ao abatimento proporcional do
aluguel, caso os reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da
Lei nO8.245, de 1991;

realizar 0 imediato reparo dos danos verificados no im6vel, ou nas suas
instalar;oes, provocados por seus agentes, funcionarios ou visitantes
autorizados;
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8.1-8. nao modificar a forma extema ou intema do im6vel, sem 0 consentimento
previo e por escrito da LOCADORA;

8.1-9. pagar as despesas ordinarias de condominia, entendidas como aquelas
necessarias a sua administras;ao, como:

a) salarios, encargos trabalhistas, contribuis;oes previdenciarias e sociais dos
empregados do condominia;

b) con sumo de agua e esgoto, gas, luz e fors;a das areas de uso comum; .

c) limpeza, conservayao e pintura das instalas;oes e dependencias de uso
comum;

d) manutens;ao e conservas;ao das instalas;oes e equipamentos hidraulicos,
eletricos, mecanicos e de segurans;a, de uso comum;

e) manutens;ao e conservas;ao de elevadores, porteiro eletr6nico e antenas
coletivas;

f) pequenos reparos nas dependencias e instalas;oes eletricas e hidraulicas
de uso com urn;

g) rateios de saldo devedor, salvo se referentes a periodo anterior ao inicio
da locas;ao;e

h) reposis;ao do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio
ou complementas;ao de despesas ordinlirias, salvo se referentes a periodo
anterior ao inicio da locas;ao.

8.1-9.1. A LOCAT ARIA somente ficara obrigada ao pagamento das
despesas ordinarias de condominio caso sejam comprovadas a
previsao ors;amentaria e 0 rateio mensal, podendo exigir a
qualquer tempo tal comprovas;ao.

8.1-10. pagar as despesas de telefone e de consumo de energia eletrica, gas (se
houver) e agua e esgoto;

8.1-1 I. permitir a vistoria do im6vel pela LOCADORA ou por seus mandatarios,
mediante previa combinas;ao de dia e hora, bem como admitir que seja
visitado e examinado por terceiros, na hip6tese prevista no artigo 27 da Lei
nO8.245, de 1991, respeitado 0 normal funcionamento da Autarquia;

8.1-12. cumprir integral mente a convens;ao de condominio e os regulamentos
intemos;

8.1-13. remeter a LOCADORA, tempestivamente, qualquer intimas;ao, multa,
exigencia de autoridade publica, convocas;ao para assembleias de
condominio e demais comunicas;oes pertinentes que exijam providencias da
LOCADORA, sob pena de responder pelos acrescimos decorrentes da
mora;

8.1-14. registrar 0 presente CONTRA TO no Cart6rio de Registro de Im6veis
competente, arcando com as despesas decorrentes do registro e Obrigando-se

7
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9.1- A LOCATARIA podera realizar benfeitorias no Imovel, sempre mediante previo e
expresso consentimento da LOCADORA, sendo que: (i) as benfeitorias necessarias
ficarao incorporadas ao Imovel, e serao indenizaveis apenas se previamente
aprovadas pela LOCADORA; (ii) as benfeitorias \lteis em regra nao se~ao
indenizaveis nem incorporadas ao imovel, que devera ser restituido ao LOCADOR
nos termos deste Contrato, sendo que serao indenizaveis e/ou incorporadas ao
imovel apenas se assim definido pela LOCADORA, a seu exclusivo criterio; e (iii)
as benfeitorias voluptuarias nunca serao incorporadas ao imovel, e nunca serao
objeto de indenizayao.

9.2- Em qualquer hipotese, as obras e as benfeitorias que forem realizadas pela
LOCATA.RIA deverao estar previamente aprovadas e licenciadas pelas autoridades
competentes e nao poderao afetar a estrutura do preodio, podendo a LOCADORA
exigir a demoliyao e retirada das benfeitorias efetuadas sem observancia das
condiyoes acima especificadas, alem de indenizayao por prejuizos eventual mente
apurados em decorrencia disto.

9.3- Fica estabelecido que as benfeitorias voluptuarias nao serao indenizaveis, podendo
ser levantadas pela LOCATARIA ao final da locayao, desde que a sua retirada nao
afete a estrutura e a substancia do imovel.

10.1- lndependentemente de aviso ou notificayao, a LOCATARIA nao tera 0 direito de
preferencia nas hipoteses de constituiyao da propriedade fiduciaria e de perda da
propriedade ou venda por quaisquer formas de realizayao de garantia, inclusive
mediante leilao extrajudicial, nos term os do paragrafo unico do art. 32 da Lei nO
8.245/910

~

11.1-1 . 0 fiscal anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a () .
execn,iio do CONTRATO, indicando dia, mes e ano, bem como 0 nom: C 7

~~

A fiscalizayao do presente CONTRATO sera exercida por urn representante da
LOCATARIA, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso de sua
execuyao. Para 0 caso de impedimento do servidor indicado para a funyao de fiscal,
seu substituto eventual sera designado pela Superintendencia Administrativo-
Financeira (SAD) como fiscal substituto.
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das pessoas eventualmente envolvidas, determinando 0 que for necessario a
regularizavao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis;

11.1-2. Cabera ao Fiscal do Contrato efetuar 0 atesto no prazo de 2 (do is) dias uteis
ap6s 0 recebimento dos documentos de cobran va, bem como atuar
ativamente para 0 cumprimento de todas as obrigavoes previstas neste
CONTRATO;e

11.1-3. 0 LOCADOR e responsavel pelos danos diretamente a LOCAT A1uA 'ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuvao do CONTRA TO,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizavao ou 0

acompanhamento por parte da LOCATA1uA (art. 70 da Lei nO8.666/93).

12.1- 0 perfodo de vigencia deste CONTRA TO sera de 5 (cinco) anos, contados de
22/06/2015, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo e emissao de nota de
empenho, com fulcro no artigo 51, incisos I e 11, da Lei nO8.245/91, nos termos da
Orientavao Normativa da AGU nO06/09 e em conformidade com a decisao plenaria
TCU nO 828/2000.

12.2- 0 prazo de vigencia sera mantido na hip6tese de venda, desde que haja 0 respectivo
registro do presente CONTRATO no cart6rio de Registro de Im6veis, na forma
estabelecida no item 7.1-6 deste CONTRA TO.

12.3- A prorrogavao de contrato devera ser promovida mediante celebravao de termo
aditivo.

12.4- Caso nao tenha interesse na prorrogavao, a LOCADORA devera enviar
comunicavao escrita a LOCATARIA, com antecedencia minima de 180 (cento e
oitenta) dias da data do termino da vigencia do CONTRATO, sob pena de
aplicavao das sanvoes cabiveis por descumprimento de dever contratual.

13.1- A inexecuvao total ou parcial do CONTRA TO, ou 0 descumprimento de qualquer
dos deveres elencados neste instrumento, sujeitara a LOCADORA, garantida a
previa defesa, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a) Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratayao;

b) Multa Compensat6ria de ate 20% (vinte) sobre 0 valor total do CONTRATO, no
caso de inexecuvao total ou parcial de obrigavao assumida.
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c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a CVM, pelo prazo de ate
dois anos; e

d) Declaras;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administras;ao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punis;ao ou ate que
seja promovida a reabilitas;ao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a LOCADORA ressarcir a
LOCAT ARIA pelos prejuizos causados.

13.1-1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sans;oes.

13.2- A aplicas;ao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contraditorio e a ampla defesa observando-se 0

procedimento previsto na Lei nO8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nO9.784,
de 1999.

13.3- A autoridade competente, na aplicas;ao das sans;oes, levara em consideras;ao a
gravidade da conduta do infrator, 0 carater educativo da pena, bem como 0 dano
causado a LOCATARIA, observado 0 principio da proporcionalidade.

13.4- As multas devidas e/ou prejuizos causados a LOCATARIA serao deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou ainda, quando for 0

caso, serao inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

13.5- A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) uteis, a contar da data do
recebimento da comunicas;ao enviada pela LOCATARIA.

13.6- Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das multas que Ihe forem aplicadas
pela LOCATARIA, a LOCADORA fica desde ja ciente que estara sujeita a sua
inclusao no Cadastro Informativo dos creditos nao quitados do setor publico federal
(CADIN), consoante legislas;ao especifica sobre a materia, consoante legislas;ao
especifica sobre a materia, sendo executada segundo a Lei nO6.830/80.

13.7- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.1-

14.2-

A inexecus;ao parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisao.

Tambem constitui motivo para a rescisao do CONTRATO a ocorrencia das
hipoteses enumeradas no art. 78 da Lei nO 8.666, de 1993, com exces;ao das
previstas nos incisos VI, IX e X, que sejam aplicaveis a esta relas;ao locaticia.

14.2-1. Nas hipoteses de rescisao de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da
Lei nO 8.666, de 1993, desde que ausente a culpa da LOCADORA, a
LOCATARIA a ressarcira dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido.

Nos casos em que reste impossibilitada a ocupas;ao do imovel, tais como incendio,
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desmoronamento, desapropriayao, caso fortuito ou forya maior, etc., a
LOCATA.RIA podeni considerar 0 CONTRATO rescindido imediatamente,
ficando dispensada de qualquer previa notificayao, ou multa, desde que, nesta
hipotese, nao tenha concorrido para a situayao.

14.4- Nos casos de sinistro total ou desapropriayao, serao percebidos diretamente pela
LOCADORA 0 valor do seguro ou indenizayao pagos, respectivamente, pela
empresa seguradora ou pelo poder expropriante, descabendo nessas hipoteses
qualquer indenizayao em favor da LOCATA.RIA.

14.5- Na·hipotese de sinistro parcial, permanecendo 0 imovel em condiyoes de utilizayao
para 0 fim a que se destina, 0 valor do seguro sera recebido pela LOCADORA, que
providenciara as obras de recuperayao, incidindo, neste caso, 0 disposto no artigo 26
da lei nO8.245/91.

14.6- 0 procedimento formal de rescisao tera inicio mediante notificayao escrita, entregue
diretamente a LOCADORA ou por via postal, com aviso de recebimento.

14.7- Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditorio e a ampla defesa, e precedidos de autorizayao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

14.8- 0 termo de rescisao devera indicar, conforme 0 caso:

14.8-1. Balanyo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.8-2. Relayao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.8-3. lndenizayoes e multas.

a) caucionar ou utilizar este CONTRATO para qualquer operayao financeira;

b) ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRATO e os direitos e obrigayoes dele
decorrentes, salvo com previa anuencia daLOCATA.RIA;

c) interromper unilateralmente 0 adimplemento contratual sob alegayao de
inadimplemento por parte da LOCATA.RIA, salvo 0 disposto no artigo 78,
inciso XV, da Lei nO8.666/93;

d) publicar quaisquer relatorios, entrevistas, detalhes ou informayoes sobre este
CONTRA TO, bem como seu andamento, sem 0 previo consentimento da
LOCATARIA.

15.2- A relayao da LOCADORA com a LOCATA.RlA restringe-se ao alcance do objeto
contratual, nao implicando qualquer relayao de subordinayao hierarquica.

15.3- Para dirimir as questoes decorrentes deste CONTRATO fica eleito 0 Foro Federal

....---.....
1:1~ 11
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da cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro a que,
porventura, tenham ou possam vir a ter direito, por mais privilegiado que seja (art.
55, § 2° da Lei nO 8.666/93).

15.4- as casos om issos serao decididos em comum acordo, it luz da legislavao vigente.

E, por estarem de comum acordo com todas as Clausulas, firmam 0 presente instrumento
contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito.

~
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