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CONTRATO 
Nº 09/2022 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
ENTRE Si FAZ COMO LOCATÁRIA, A AGÊNCIA 
GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - 
AGRODEFESA E COMO LOCADOR, ULISSES 
BORBA DA SILVA, NA FORMA ABAIXO: 

A AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, inscrita no CNPJ nº 
06.064.227/0001-87, pessoa jurídica de direito público interno, entidade autárquica, criada pela Lei 
Estadual nº 14.645, de 30/12/2003, com estrutura básica de funcionamento definida pelo Decreto 
Estadual nº 9.550/2019, de 08/11/2019, com sede na Avenida, 4º Radial, Quadra 60, Lotes 01/02, Setor 

Pedro Ludovico, Goiânia-Go - CEP: 74.830-130, doravante denominada simplesmente LOCATÁRIA, 

neste ato representado por seu presidente, o Sr. JOSÉ ESSADO NETO, brasileiro, casado, empresário, 
CPF: 015.866.531-72, RG nº 130500 SSP/GO, residente e domiciliado na cidade de Inhumas, Estado de 

Goiás, nomeado pelo Decreto de 14 de fevereiro de 2019, publicado no DOE em 15/02/2019 e de outro 
lado, doravante designado apenas LOCADOR, o Sr. ULISSES BORBA DA SILVA, CPF — 832.691.261- 
15, RG nº 3817177 — DGPC/GO, residente e domiciliado na Cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás, 
nos termos do processo nº 202200066008286, celebram o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO de 

imóvel urbano, descrito e identificado neste Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, 
obedecidas as disposições da Lei n. 8.666, de 21/06/93, e suas alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — O LOCADOR obriga-se, neste ato, a dar em locação à LOCATÁRIA, o imóvel 
urbano de sua propriedade, localizado na Avenida E, Quadra 89, Lote 21, Bairro Estância Itanhangá 1 na 
cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás, tudo de conformidade com o CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS 1º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE CALDAS NOVAS - LEANDRO FÉLIX — 
folhas 090/094 do Livro 1186, Registro Geral de 23/12/2020, devidamente registrado no CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS 1º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE CALDAS NOVAS -— 
LEANDRO FÉLIX - ESTADO DE GOIÁS. 

PARÁGRAFO ÚNICO — O imóvel objeto deste Contrato encontra-se em bom estado de conservação, 

conforme consta no LAUDO DE VISTORIA, anexo aos autos, bem como, o Laudo nº 108/2022 — SEI — 

000032014779 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DA SEGPLAN. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por prazo determinado, tendo como termo inicial o dia da assinatura, condicionado à 

publicação nos termos do Art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93. No término deste Contrato, a 
LOCATÁRIA obriga-se a restituir o imóvel locado livre, desocupado e em condições tais como quando 
recebido, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Reserva-se a LOCATÁRIA, findo este Contrato, a preferência na renovação do 
mesmo, por igual período. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O aluguel mensal é de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a ser 

pago, pontualmente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido, através de Ordem de 
Pagamento, emitida pela Gerência de Gestão e Finanças, da AGRODEFESA, em conta bancária 

informada nos autos. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento do aluguel, após a data de vencimento, implica-se em multa de 
2% (dois por cento), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O reajuste contratual será de acordo com o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo — IPCA, nos termos da Recomendação nº 01 de 25 de junh de 2021 — Câmara 

de Gestão de Gastos. 
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CLÁUSULA QUARTA - A LOCATÁRIA obriga-se a destinar o imóvel locado à instalação e 
funcionamento da Unidade Operacional da AGRODEFESA (unidade sanitária oficial, Lei n. 8.245/91, art. 

53), com as adaptações que ficam autorizadas, reparadas ao final, incluindo uso de letreiros e/ou placas 

identificadoras, sendo expressamente vedada à sublocação, salvo com prévio e expresso consentimento 
do LOCADOR. 

CLÁUSULA QUINTA - As despesas decorrentes deste Contrato perfazem um total de R$ 28.800,00 

(vinte e oito mil e oitocentos reais). Para o presente exercício, correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 2022.32.61.20.609.1035.2121.03, Fonte: 17530161, Natureza: 3.3.90.36.05. Nota de 
Empenho nº 303 de 02 de agosto de 2022, no valor de R$ 11.840,00 (onze mil oitocentos e quarenta 
reais). Os orçamentos subsequentes consignarão, obrigatoriamente, em dotação específica para o 
comprometimento das despesas relativas aos respectivos exercícios. 

CLÁUSULA SEXTA - As partes aceitam e se submetem, no que couber, às normas da Lei n. 8.666, de 
21/06/93, e respectivas alterações, sem prejuizo das disposições da Lei n. 8.245, de 18/10/91, aplicáveis 

ao presente Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A LOCATÁRIA, exceto pelas obras que importem segurança do imóvel, obriga-se 
por todas as outras, devendo trazê-lo em estado de conservação tal qual recebido e em boas condições 
de higiene, para, assim, restituí-lo quando findo ou rescindido o Contrato, com direito à retenção e 

indenização por benfeitorias introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não autorizadas pelo LOCADOR, 

bem como pelas úteis, desde que autorizadas. 

CLÁUSULA OITAVA - Manifestando o LOCADOR a intenção de vender o imóvel locado, a LOCATÁRIA 

obriga-se a permitir que os interessados na compra o visitem, caso não exerça seu direito de preferência 
de adquiri-lo em igualdade de condições com terceiros. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Nesse caso, se o imóvel objeto desta locação for vendido, o alienante, ora 
LOCADOR, deverá fazer constar na escritura à existência deste Contrato de Locação, para que seja 

respeitado, sob pena de perda e danos. 

CLÁUSULA NONA - Em caso de incêndio ou raio que obrigue a reconstrução do imóvel, no todo ou em 
parte, essa será feita pela Cia. Seguradora ou, inexistindo seguro, por conta do LOCADOR, prorrogando- 
se, assim, a locação pelo tempo que durar a reconstrução, interrompendo o pagamento até a resolução 

do problema. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Tornando-se o prédio locado inservível para o fim a que se destina, em virtude de 
danos ou estragos provocados por agentes naturais, poderá a LOCATÁRIA, “pleno jure”, considerar 
rescindido o presente Contrato, sem que caiba ao LOCADOR qualquer espécie de indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Correrão por conta do LOCADOR os impostos e taxas que recaiam 

ou venham a recair sobre o imóvel locado, excluídas as taxas de água, energia elétrica, esgoto e 

telefone. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica estipulada multa no valor igual a 1 (um) mês de aluguel, devida 
integralmente pelo LOCADOR, seja qual for o tempo decorrido da locação, havendo infração às 
cláusulas deste Contrato, facultando-se à parte lesada o direito de considerar rescindida a locação, 

independentemente de qualquer notificação, judicial ou extrajudicial. 

    

   
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Contrato poderá ser rescindido pelas pa 

ou nos casos de infrações contratuais ou legais, como previsto na Lei n. 8.666/93 

sem prejuízo de outros dispositivos legais aplicáveis. 

s, amigavelmente e/ 

na Lei n. 8.245/91, 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. As controvérsias eventualmente 
surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste ato, chamamen- 

to público ou procedimento congênere, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âm- 

bito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da 

Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. Os conflitos que possam surgir 

relativamente ao ajuste decorrente deste ato, chamamento público ou procedimento congênere, acaso 

não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponí- 

veis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Comple- 
mentar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA 
DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgan- 

do a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder 

Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o foro da Comarca de Goiânia-GO, com expressa 
renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja para dirimir as questões atinentes 

ao presente Contrato não resolvidas no âmbito das partes. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias 

de igual teor. 

Goiânia, 03 de agosto de 2022 

    
JOSÉ ESSADO NETO 

LOCATÁRIA 

Es E BORBA DA S bd do 
LOCADOR 
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ANEXO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UNIDADE CALDAS NOVAS 

1 - Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de 
qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que 
não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de 
conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos 
das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA). º 
2 - A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia 

Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em 
Comissões compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), 
cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 
2018, sem prejuizo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível. 
3 - A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia. 

4 - O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa. 

5 - A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do 
ordenamento jurídico ao mérito do litígio. 
6 - Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu 
Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 
13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e 
na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo 
vinculante entre as partes. 
7 - A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da 

Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. 

8 - As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessá- 

rias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas 
partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E 
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser in- 

terpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente 
cláusula arbitral. 

Goiânia, 03 de agosto de 2022. 

  

ULISSES BORBA DA SILVA 
LOCADOR 
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