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CONTRATO NC.,±/2015 

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E O SENHOR JOSÉ 
MENDES DE LIMA E SUA ESPOSA SENHORA 
MARIA ARLINDA DE LIMA MENDES. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/0001-08, estabelecido na Praça Marechal Deodoro da 
Fonseca, n° 319, Centro, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS, doravante denominado LOCATÁRIO, o senhor 
JOSÉ MENDES DE LIMA, portador da cédula de identificação n° 175.910 SSP/AL e do CPF n° 
097.795.231-20, sua esposa Sra. MARIA ARLINDA DE LIMA MENDES, portadora da cédula de 
identidade n° 209.84 I -SSP/AL e do CPF: 700.486-494-49, residentes e domiciliados em Maceió/AL, 
doravante denominados LOCADORES, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência do 
Processo Administrativo n°01068-5.2015.001, referente à Dispensa de Licitação, mediante sujeição às 
seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS 
Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o 
Processo Administrativo n° 01068-5.2015.001. 

ICLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO  
O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Avenida Governador Lamenha 
Filho, n° 1800/1, Lotes 19 e 20 do Loteamento Vai Paraiso, CEP 57.043-000, Feitosa, Maceió/Alagoas, 
medindo 20m de frente e fundos, por 25m de frente a fundos de ambos os lados, com edificação térrea 
de 500m2, destinado ao funcionamento do depósito da unidade do Departamento Central de Material e 
Patrimônio do Poder Judiciário de Alagoas. 

[CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO 
O prazo de locação é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura desta avença, podendo ser prorrogado 
ate o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do LOCADOR. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO 
O LOCATÁRIO pagara ao LOCADOR a importe-freia global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que 
deverá ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao 
LOCADOR, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, por meio de depósito bancário. 
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CLAUSULA QUINTA': DO CRÉDITO. .  	 	1 
As despesas decorrentes da execução deste contrato -correrão à conta do Programa de Trabalho n° 
02.122.0003.2211.0000 — Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário, e do Elemento de Despesa n° 
33.90-36 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 

ireaUSULA SEXTA: DA UTILIZAÇÃO DO  ónr, jiiti  • -11t.ie  	Wien 
O imóvel, objeto deste contrato, será utilizado exclusivamente para o funcionamento do depósito, não 
podendo ser sublocado, total ou parcialmente. 

rarÁUSULA SÉTIMA: DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGÕT, 	.  
Obriga-se o LOCATÁRIO, além do pagamento do aluguel, a manter o imóvel em perfeitas condições 
de limpeza e higiene, para assim o entregar ao término da locação, satisfazer o pagamento do consumo 
de água e luz. O pagamento do IPTU incida sobre o imóvel no prazo de sua locação será pago pelo 
LOCATÁRIO. 

iCLÁUSUITA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES  DAS PARTES 	  

I - Do LOCATÁRIO 

a) Não introduzir modificações ou transformações no imóvel sem a prévia autorização, por escrito, do 
LOCADOR; 

b) devolver o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu, salvo as deteriorações 

decorrentes do seu uso normal, ou por modificações efetuadas pelo LOCATÁRIO, devidamente 
autorizadas pelo LOCADOR; 
c) providenciar as reformas que porventura se fizerem necessárias quando da devolução do imóvel 
locado; 
d) encaminhar ao LOCADOR, no prazo de até 05 (cinco) dias, a partir da assinatura, cópia deste 

contrato. 

II - DO LOCADOR: 

a) receber o imóvel, após seu uso pelo LOCATÁRIO, assinando o termo de devolução das chaves; 

b) responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as cláusulas do presente contrato e na legislação 
especifica, essencialmente no que tange à transferência do imóvel a terceiros; 

Parágrafo único. Caso o LOCADOR não assine o documento constante no item "a", ou não se 

manifeste por escrito, será considerado entregue o imóvel, inexistindo, a partir daquela data, quaisquer 
valores pendentes de pagamento ao LOCADOR, exceto aqueles inerentes à própria locação do imóvel. 
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O valor do aluguel do imóvel locado poderá ser reajustado, anualmente, pelo' IGP/M (índice Geral de 
Preços do Mercado — mês anterior), calculado pela Fundação Getúlio Vargas — (FGV), contados a partir 
de sua vigência. 

aratitraegaiDASSÁNCOLVÁbatilt 

As sanções administrativas que poderão ser aplicadas ao LOCADOR, serão as seguintes: 

I — ADVERTÊNCIA: em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório 
ou que venham a causar dano ao LOCATÁRIO ou a terceiros; 

II — MULTA: 

a) 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, sobre o valor do aluguel mensal contratado, no caso de 
atraso na assinatura do termo de entrega das chaves, até o limite máximo 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, até o limite máximo de 
10% (dez por cento), em caso de problemas ocorridos no imóvel, de responsabilidade do LOCADOR, 
sem solução de causa dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da notificação do fato, pelo 
LOCATÁRIO; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado no caso de desistência do aluguel. 

III — SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO POR ATÉ 2 (DOIS) 
ANOS: será aplicada nos seguintes casos: 

a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
b) não mantiver a proposta; 
c) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal; 
e) descumprir prazos e condições estabelecidos neste contrato; 

IV — DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: para os casos em que o LOCATÁRIO, após análise dos 
fatos, constatar que o LOCADOR praticou falta grave. 

§ 1° será considerado desistência da locação quando o Locador não assinar o contrato ou, assinando-o, 
não entregar as chaves. 

§ 2° As penalidades poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 3° Na aplicação das penalidades acima, serão admitidos os recursos previstos em lei, cabendo o 
contraditório e a ampla defesa. 
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O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

I — por ato unilateral, escrito, do LOCATÁRIO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 
78 da Lei n°. 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 §§ 1° e 2°, do art. 79, da Lei de Licitações, 
resguardado o interesse público; 
III — judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

§1° O descumprimento por parte do LOCADOR, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao 
LOCATÁRIO o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação 
judicial e/ou extrajudicial. 

§ 2° A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita o LOCADOR ã multa rescisória de 
10% (dez por cento) sobre o valor contratado, independentemente de outras multas aplicadas por 
infrações anteriores. 

§ 3° Na aplicação destas penalidades e das demais previstas neste instrumento serão admitidos os 
recursos previstos em lei e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

idküstabfewir~-7.-brictiliaiiii5ediçãto . 	 , 
A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se 
tomada nos termos da lei, e expressamente em termo aditivo, que ao presente se aderirá, passando a 
dele fazer parte. 

04kiJSULA DÉCIMÁ TERCEIRA: liA LEGISLACÃO APEICÁVEL E CASOS OMISSOS 
O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666/1993, suas alterações e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos 
e as disposições de direito privado. 

Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-
se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 

CIÁUSULIOÉCIMKQUARTAIrD0 FORir 
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. 

E, por assim estarem justas e acertadas, foi lavrado o presente Contato em 02 (duas) vias de igual teor, 
para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado 
pelas partes, perante duas testemunhas a tudo presentes. 
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Maceió/AL, de 2015. 

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargad 	residente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

itAanitaGal;nac ctitbineve ybpds 
MARIA ARLINDA DE LIMA MENDES 

Locadora 

pt Inn Skl  
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CARTÓRIO DO 2° OFICIO DE NOTAS 
Rua Dr. Cincinato Pinto, 30, Centro, Maceió-AL 

CNPJ 12.517.199/0001-09 	Fone: (82)3223-6113 
Neconneço por semelhança a(s) firma(s) de: 

MARIA ARLINDA DE LIMA MENDES 
Conforme Caibo n°: 309 

JOSE MENDES DE LIMA 
Conforme Cartâo n": 4010 

03 JUN 2015 
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Dessa forma:  a 'CLÁUSULA QUARTA DA DESPESA" das supracitadas Atas de Registro de Preços passarão a vigorar com a 
seguinte redação: 

"4.1. A despesa com a execução desta contratação correra a conta dos recursos consignados ao orçamento do FUNJURIS de 
2015. no Programa de Trabalho: 02.061.0003.2114.0000 Manutenção do Poder Judiciário e Natureza de Despesa: 4490-52 Material 
Permanente." 

Atêm disso, faz-se necessário incluir o Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário - FUNJURIS como interveniente, uma 
vez que a despesa com a execução das citadas Atas correrá à conta dos recursos do orçamento do FUNJURIS. 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado. 
A presente Apostila de Retificação do referido termo ampara-se na Lei 8.666/93. entrando em vigor na data de sua publicação. 

Maceió. 08 de junho de 2015. 

Des, WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

IVAN VASCONCELOS BRITO JÚNIOR 
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 01068-5.2015.001 
Assunto: Contrato de Locação funcionamento de depósito de unidade do Departamento Central de Material e Património. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em epigrafe. AUTORIZO a celebração do Contrato n'' 
037/2015, mediante dispensa licitatoria, entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e os Senhores José Mendes de Lima e Maria Arlinda de 
Lima Mendes, tendo por objeto a locação pelo período de 12 (doze) meses do imóvel situado na Avenida Governador Lamenha Filho. 
n°1800/1, Lotes 19 e 20 do Loteamento Vai Paraíso, Feitosa, nesta Capital, destinado ao funcionamento do depósito da unidade do 
Departamento Central de Material e Património do Poder Judiciário de Alagoas, mediante a apresentação de certidões de regularidade 
fiscais devidamente atualizadas e declaração que comprove a inexistênda de vinculo dos membros da contratada com este Tribunal. 
que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o artigo 2°, V, e artigo 3°  da Resolução 7/2005 e/ou artigo 4° da resolução 
156/2012, ambas do CNJ. 

Á Subdireção-Geral para as devidas providéndas. 

Maceió, 03 de junho de 2015. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FROTAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO CONTRATO N°03712015 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01068-5.2015.001) 

DAS PARTES. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E O SENHOR JOSÉ MENDES DE LIMA E SUA ESPOSA SENHORA MARIA 
ARLINDA DE LIMA MENDES. 

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Avenida Governador Lamenha Filho, n° 1800/1, 
Lotes 19 e 20 do Loisa mento Val Paraiso, CEP 57.043-000. Feitosa, Macei6/Alagoas . medindo 20m de frente e fundos. por 25m de frente 
a fundos de ambos os lados, com edificação térrea de 500m°, destinado ao funcionamento do depósito da unidade do Departamento 
Central de Material e Património do Poder Judiciário de Alagoas. 

DO PRAZO: O prazo de locação ê de 12 (doze) meses, a partir da assinatura desta avença, podendo ser prorrogado até o limite de 
60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do LOCADOR. 

DO PAGAMENTO: O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a importância global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). que deverá ser 
paga em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao LOCADOR, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente 
ao vencido, por meio de depósito bancário. 

DO CRÉDITO: As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta do Programa de Trabalho PP 

02.122.0003.2211.0000 Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário, e do Elemento de Despesa n° 33.90-36 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Fisica, 

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

Maceió, 03 de junho de 2015. 

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FROTAS 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas-Lei Federal n°11.419/06, art. 40 
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JOSÉ MENDES DE LIMA 
Locador 

MARIA ARLINDA DE LIMA MENDES 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 
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SÚMULA DA DESIGNAÇÃO DE GESTOR N° 088-2015 

Processo n°. 01068-5.2015.001 Data: CO de junho de 2015 

Contratados: os Senhores José Mendes de Lima e Maria Arlinda de Lima Mendes. 

Objeto: O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Avenida Governador Lamenha Filho, n° 1800/1. Lotes 
19 e 20 do Loteamento Val Paraiso, CEP 57.043-000, Feitosa, Maceiô/Alagoas, Medindo 20m de frente e fundos, por 25m de frente 
a fundos de ambos os lados, com edificação térrea de 500m2, destinado ao funcionamento do deposito da unidade do Departamento 
Central de Material e Patrimônio do Poder Judiciário de Alagoas. 

CONTRATO N°037/2015. 

Gestor EXPEDITO OUINTELA DA SILVA. 

Dispõe sobre a designação de Gestor para a contratação indicada em epígrafe e da outras providéncias. 

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e tendo em vista o art. 67 da Lei n°. 8.666/93, o Ato Normativo n° 117, de 29 de setembro de 2010, bem como o Ato Normativo n° 
25/2010, de 01 de março de 2010 resolve: 

Designar o Servidor, Sr. EXPEDITO OUINTELA DA SILVA, lotado no Departamento Central de Material, Património e Serviços Gerais 
- DCMPSG, para a gestão do contrato mencionado, Processo Administrativo n° 01068-5.2015.001. devendo o mesmo representar este 
Tribunal perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de fiscalização e controle previstas 
abaixo, bem corno as constantes no Ato Normativo n' 25/2010, de 01 de março de 2010, resolve atribuir ao gestor as obrigações 
constantes nas alíneas a à n da presente designação. 

WALTER DA SILVA SANTOS 
Subdiretor Geral 

Corregedoria 

Chefia de Gabinete 

PORTARIA N° 268, 03 DE JUNHO DE 2015. 

O CORREGEDOR-GERAL DÁ JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar o 
seguinte PLANTÃO JUDICIÁRIO, de acordo com a PORTARIA N° 84. de 27 de FEVEREIRO de 2015. RESOLUÇÃO N° 71/2009, e 
PROVIMENTO N°19/2013, para a Comarca da CAPITAL, para o més de JUNHO de 2015. 

PLANTÃO CAPITAI 

MÊS DIAS JUIZES PLANTONISTAS 

JUNHO 13 e 14 

v 	Ir. 	ergio H 	. 	y 	ersiano 
Telefone: 4009-5757/9119-1166 
Fórum Regional Bendito Bentes I Parque Residencial, s/n 
Vcive125©tjaljus.br  

mina 	• r.•• aunou) Coser Brècla Filho 
Telefone: 4009-3631/0119-1166 
Avenida JtICa Sampaio, 206 — Barro Duro 
Vcrimina17alia1Jus_br 

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Corregedor-Geral da Justiça em Substituição 

PORTARIA N° 269.03 DE JUNHO DE 2015, DA 1°, 2° e 3° ENTRÁNCIA, 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas Lei Federal ó' 11.419/06. art. 4° 




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

