
IS SI ODliR, Pra?a Marechal Deodoro, 319, Centra

59 jl I >ICI \1\IO CEP: 57020-919, Maceio-AL
DE ALAGOAS Fone: I82) 4009-3100

CONTRATO N° 088/2012
TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO DE

IMOVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE

ALAGOAS E A SRA. NELMA TORRES

PADILHA.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS,

pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 12.473.062/0001-

08, estabelecido na Praga Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centra, Maceio/AL.,

neste ato representado por seu Presidents, o Desembargador SEBASTIAO COSTA

FILHO, doravante denominado LOCATARIO, e a Senhora NELMA TORRES

PADILHA, doravante denominado LOCADORA, resolvem celebrar o presente

contrato, em decorrencia do Processo Administrate n° 04604-3.2012.001, referente

a Dispensa de Licitagao, mediante sujeigao as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRO - DOS DOCUMENTOS

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrigao, todos os

elementos que compoem o Processo Administrativo n° 04604-3.2012.001.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

0 presente contrato tern por objeto a locagao de urn imovel localizado na rua

Porangaba, s/n, Centra, Paulo Jacinto/AL, destinado a abrigar provisoriamente as

unidades do Forum daqueia Comarca.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO

LOCATARIO

Sao obrigacoes e responsabilidades do LOCATARIO:

1 _ empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento em dia;
II - publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario da

Justiga Eletronico, orgao oficial de divuigagao dos atos processuais e administrativos

do Poder Judiciario de

Alagoas, veiculado no site do Tribunal de Justica, no enderego www.tj.al.gov.br;

III - observar se o processo esta instrui'do com laudo de vistoria do imovel, com o

intuito de detaihar as condicoes em que o mesmo esta sendo recebido;

IV - nao introduzir modificagoes ou transformagoes estruturais no imovel sem a

previa autorizagao, por escrito, da LOCADORA;

V - devolver o imovel locado nas mesmas condigoes em que o recebeu, salvo as

deteriorates decorrentes do seu uso normal ou modificagoes autorizadas pela

LOCADORA;

VI - providenciar as reformas que porventura se fizerem necessarias, por intermedio

do Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA, quando da devolugao

do imovel locado;

VII - elaborar termo circunstanciado para a entrega e devolugao das chaves, assinado

pelas partes, tao logo sejam feitas as corregoes necessarias no imovel; se, quando •■
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