
is 88
PODER,
JUD1C1ARIO
DE ALAGOAS

CONTRATO N° 086-2012

TERMO DE CONTRATO DE LOCAQAO DE

IMOVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O

PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS E JCV

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

0 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 Praca Marechal

Deodoro da Fonseca, 319, Centro, Maceio/AL, neste ato representado por seu Presidente,

Desembargador SEBASTIAO COSTA FILHO, doravante denominado LOCATARIO, e a JCV

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, sediada na rua 15 de novembro, 79, 117, Centro,

CEP: 57.300-005, no municfpio de Arapiraca/AL, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.189.112/0001-

96, neste ato representada pelos socios gerentes, o Sr. GERMANO ALVES VITAL, portador

da cedula de identificacao n°. 1.136.567 SSP/AL e do CPF n°. 025.109.964-44, e o Sr.
GUILHERME ALVES VITAL, portador da cedula de identiricacao n°. 1801239 SSP/AL e do

CPF n°. 010.973.844-62, doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar o presente

contrato, em decorrencia do Processo Administrative n° 019588.2012.001, referente a

Dispensa de Licitac.ao, mediante sujeigao as seguintes clausulas contratuais

CLAUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcricao, todos os elementos que

compoem o Processo Administrativo n° 01958-8.2012.001.

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

O presente contrato tern por objeto a locacao do imovel situado na Av. Deputada Ceci Cunha,

127, Alto do Cruzeiro, em Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento do 1° Juizado Especial

Civil e Criminal de Arapiraca/AL.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de locacao e de 12 (doze) meses, a partir da assinatura desta avenc.a, podendo ser

prorrogado ate o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse publico e a criterio do

LOCADOR.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL

O valor do contrato fica reajustado, conforme Laudo de Avaliacao que ratifica os valores

praticados no mercado; em aproximadamente 8,77% (oito vi'rgula setenta e sete por cento),

conforme o acumulado de setembro/2011 a setembro/2012 do indice Geral de Preco de
Mercado - IGP-M; entretanto a solicitagao do proprietario esta compati'vel com q segundo
laudo de avaliagao fls. 64/65, passando o valor mensal do aluguel de R$ 3.448,00 (tres mil,

quatrocentos e quarenta e oito reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Perfazendo o valor

global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

CLAUSULA QUINTA: DO CREDITO

■As despesas com a execugao deste contrato correrao a conj^?do Pr

02.061.0003.2396.0000 - Manutengao dos Juizados Especia/s/e do
3390-39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.
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CLAUSULA SEXTA: DA UTILIZACAO DO IMOVEL

0 imovel, objeto deste contrato, sera utilizado exclusivamente para o funcionamento dos

Depositos, nao podendo ser sublocado, total ou parcialmente.

CLAUSULA SETIMA: DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

Obriga-se o LOCATARIO, alem do pagamento do aluguel, a manter o imovel em perfeitas

condicoes de limpeza e higiene, para assim o entregar ao termino da locacao, satisfazer o

pagamento do consumo de agua e luz. Os pagamentos dos tributos municipals que incidam

sobre o imovel no prazo de sua locacao serao pagos pelo LOCADOR.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DAS PARTES

1 - Do LOCATARIO

a) Nao introduzir modificacoes ou transformacoes no imovel sem a previa autorizagao, por

escrito, do LOCADOR;

b) devolver o imovel locado nas mesmas condicoes em que o recebeu, salvo as deteriorates
decorrentes do seu uso normal, ou por modificacoes efetuadas pelo LOCATARIO,

devidamente autorizadas pelo LOCADOR;

c) providenciar as reformas que porventura se fizerem necessarias quando da devolucao do

imovel locado;

d) encaminhar ao LOCADOR, no prazo de ate 05 (cinco) dias, a partir da assinatura, copia

deste contrato.

II - DO LOCADOR:

a) receber o imovel, apos seu uso pelo LOCATARIO, assinando o termo de devolucao das

chaves;

b) responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as clausulas do presente contrato e na

legislacao especifica, essencialmente no que tange a transferencia do imovel a terceiros;

Paragrafo unico. Caso o LOCADOR nao assine o documento constante no item "a", ou nao
se manifeste por escrito, sera considerado entregue o imovel, inexistindo, a partir daquela

data, quaisquer valores pendentes de pagamento ao LOCADOR, exceto aqueles inerentes a

propria locagao do imovel.

CLAUSULA NONA: DO REAJUSTE

0 valor do aluguel do imovel locado podera ser reajustado, anualmente, pelo IGP/M (Indice

Geral de Precos do Mercado - mes anterior), calculado pela Fundacao Getulio Vargas - (FGV),

contados a partir de sua vigencia.

CLAUSULA DECIMA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sancoes administrativas que poderao ser aplicadas a Locadora, serao as seguintes:

1 - ADVERTENCIA: em caso de infracoes cometidas que prejudiquem a lisura do processo

licitatorio ou que venham a causar dano ao LOCATARIO ou a terceiros;

II - MULTA:

a) 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, sobre o vator do aluguel menaaT'^ontratado, n
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caso de atraso na assinatura do termo de entrega das chaves, ate o limite maximo de 10%

(dez por cento) sobre o valor total contratado;

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, sobre o valor do aluguel mensal, ate o limite

maximo de 10% (dez por cento), em caso de problemas ocorridos no imovel, de

responsabilidade do LOCADOR, sem solucao de causa dentro do prazo de 10 (dez) dias,

contados a partir da notificacao do fato, pelo LOCATARIO;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado no caso de desistencia do aluguel.

III - SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO POR ATE 2

(DOIS) ANOS: sera aplicada nos seguintes casos:

a) deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa;

b) nao mantiver a proposta;

c) falhar ou fraudar na execucao do contrato;

d) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

e) descumprir prazos e condicoes estabelecidos neste contrato;

IV - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: para os casos em que o LOCATARIO, apos analise

dos fatos, constatar que o LOCADOR praticou falta grave.

§ 1° sera considerado desistencia da locacao quando o Locador nao assinar o contrato ou,

assinando-o, nao entregar as chaves,

§ 2° As penalidades poderao ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art.

87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 3° Na aplicagao das penalidades acima, serao admitidos os recursos previstos em lei,

cabendo o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO

0 presente contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

1 - por ato unilateral, escrito, do LOCATARIO, nos casos enumerados nos incisos I a XII

XVII do art. 78 da Lei n°. 8.666/1993;

II - amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalizacao de aviso previo com

antecedencia minima de 30 (trinta) dias, observado o disposto nos §§ 1° e 2°, do art. 79, da

Lei de Licitacoes, resguardado o interesse publico;

III - judicialmente, nos termos da legislacao vigente.

§1° O descumprimento por parte do LOCADOR, de suas obrigacoes legais e/ou contratuais,

assegura ao LOCATARIO o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de

aviso, interpelacao judicial e/ou extrajudicial,

§ 2° A rescisao do contrato, com base no paragrafo anterior, sujeita o LOCADOR a multa

rescisoria de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, independentemente de outras

multas aplicadas por infracoes anteriores.

§ 3° Na aplicacao destas penalidades e das demais previstas neste instrumento serao'

admitidos os recursos previstos em lei e garantidos o contraditorio e a ampla defesa. >jfl

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA ALTERACAO DO CONTRATO /At
A alteracao de quaisquer das disposicoes estabelecidas neste contrato sc^eVfe se reputara
valida se tomada nos termos da lei, e expressamente em termo aditivo, que ao presente se
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