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Processo Administrativo nº 2021/939
Assunto: Termo Comodato

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe e o Parecer GPGPJ nº 023/2021, da lavra do Procurador 
Geral do TJAL, c/c o comando legal da Lei Federal nº 8.666/93 e os arts. 579 e 582 do Código Civil. Autorizo a celebração do Termo de Comodato 
nº 006/2021, pactuado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e o Dr. Claudemiro Avelino de Souza, o qual tem a disponibilização de bens 
móveis para o Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, cujo detalhamento consta no Anexo Único do instrumento aqui 
tratado. 

A vigência do referido instrumento será pelo período de 02 (dois) anos, podendo, diante do interesse de ambas as partes, ocorrer sua renovação 
mediante a formalização de termo aditivo, consoante Cláusula Oitava do instrumento em epígrafe.

 
À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 14 de janeiro de 2021.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COMODATO Nº 006/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/939).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O DR. CLAUDEMIRO AVELINO DE SOUZA.

DO OBJETO: O objeto desta avença são as peças documentais, livros, periódicos e objetos históricos de propriedade do COMODANTE, 
especifi cados em inventário constante no anexo único deste instrumento, ora expostos no Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário do 
Estado de Alagoas instalado no Prédio Histórico do Tribunal de Justiça de Alagoas, excetuando-se as peças ditas do acervo processual e a mobília 
identifi cada pelo Setor de Patrimônio do COMODATÁRIO.  

O objeto desta avença está livre de qualquer ônus ou defeito que possa inutilizá-lo.

DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: O COMODATÁRIO obriga-se a manter o objeto deste pacto conservado e sem avarias, devendo 
diligenciar para que o estado do bem seja preservado em quaisquer circunstâncias, inclusive aquelas em que o COMODATÁRIO poderia prever ou 
evitar o risco.

3.2. Todas as despesas de manutenção e conservação dos bens emprestados, de qualquer natureza durante a vigência deste contrato, inclusive 
de seguro, serão de responsabilidade do COMODATÁRIO.

3.3. A manutenção periódica, quando necessária, será efetuada por técnicos aprovados pelo COMODANTE, sendo vedada a intervenção de 
terceiros não autorizados por aquele

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: O presente Termo de Comodato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
I – por ato unilateral, escrito, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993;
II – amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observado o 

disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 79, da Lei de Licitações, resguardado o interesse público;
III – judicialmente, nos termos da legislação vigente.
§1º O descumprimento por parte de qualquer um dos partícipes, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura aos demais o direito de 

rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

§2º A denúncia por qualquer dos partícipes deverá ser precedida de notifi cação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Comodato terá vigência a partir de sua assinatura e validade por prazo 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado, se houver interesse das partes, mediante Termo Aditivo.

DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

Maceió, 14 de janeiro de 2021.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
COMODATÁRIO

CLAUDEMIRO AVELINO DE SOUZA
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