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CONTRATO N° 0)'{9/2Q14

TERMO DE CONTRATO DE LOCA£AO DE

IMOVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O

PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS E O SR.

VALDEMAR FEITOZA DE FRAN?A.

0 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa juridica de direito piiblico

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 Presidente,

Desembargador JOSE CARLOS MALTA MARQUES, doravante denominado LOCATARIO,

e o Sr. VALDEMAR FEITOZA DE FRANCA, brasileiro, paraibano, casado, proprietario,

portador do RG n°702.066 (SSP/AL), CPF N° 071.438.854-87, doravante denominado

LOCADOR, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrencia do Processo

Administrativo n° 04499-6.2013.001, referente a Dispensa de Licitagao, mediante sujeicao

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° 04499-6,2013.001

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

O presente contrato tern por objeto a locacao do imovel situado na rua Castro Alves, 91,

Distrito Barragem Leste - Delmiro Gouveia/AL, destinado ao funcionamento do Cartorio de

Registro Civil de Pessoas Naturais.

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 iimite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse piiblico e a criterio do

LOCADOR.

CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

O LOCATARIO pagara ao LOCADOR a importancia global de R$ 3.000,00 (tres mil

reals), que devera ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e rnensais de R$ 300,00

(trezentos reais) ao LOCADOR, ate o dia 05 (cinco) do mes subsequente ao vencido, por

meio de deposito na conta corrente pertencente ao LOCADOR, Quanto ao reajuste dar-se-a

posterior ao vencimento, atraves de aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUINTA: DO CREDITO

As despesas com a execucao deste contrato correrao a conta do Programa de Trabalho n°

UUlMiJM- Manutenc.ao dos Orgaos do Poder Judiciario, e do Elemento de Despesa n°
Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Fisica

CLAUSULA SEXTA: DA UTILIZACAO DO IMOVEL

O imovel, objeto deste contrato, sera utilizado exclusivamente para o funcionamento do

Cartorio de Registro Civil de Pessoas Naturais, nao podendo ser sublocado, total ou

parcialmente.



ffssl
PODER,
[UDICIARIO
DE ALAGOAS

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. O pagamento dos tributos: estaduais, municipals e

federals, que incidam sobre o imovel no prazo de sua locacao, serao pagos pelo LOCADOR.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DAS PARTES

I - Do LOCATARIO

a) Nao introduzir rnodificacoes 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

[egislacao especffica, 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 locacao 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 peia Fundacao Getulio Vargas -

(FGV), contados a partir de sua vigencia.

CLAUSULA DECIMA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sancoes administrativas que poderao ser aplicadas ao LOCADOR, serao as seguintes:

1 - ADVERTENCIA: em caso de infragoes 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 valor do aluguel mensal contratado, no

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 (dezX-dic
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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 PARTICIPAQAO 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.

i

§ 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 aplicacao 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 e

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 obrigagoes 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 instruments serao

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

A alteracao de quaisquer das disposicoes estabelecidas neste contrato somente se reputara

valida se tomada nos termos da lei, e expressamente em termo aditivo, que ao presente se
aderira, passando a dele fazer parte.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA LEGISLACAO APLICAVEL E CASOS OMISSOS

O presente contrato rege-se pelas disposicoes expressas na Lei n°. 8.666/1993, suas

alteracoes e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe, sup!etivamente os principios
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contratos e as disposigoes de direito privado.

Paragrafo unico. Os casos omissos serao resolvidos a luz da referida lei e suas alterac.oes,

recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais do direito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

13.1. Em cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93

incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicacao do extrato deste ajuste e de seus

eventuais termos aditivos no Diario Eletronico da Justiga.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

17.1. E competente o foro da Comarca de Maceio (AL), para dirimir quaisquer litfgios

oriundos deste instrumento contratual.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e

contratado, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza

seus legais e juridicos efeitos.

de 2014.

DesTutm& Airan ds AFbuijuerque Mslo
Wee-Presidento-TJ/AL

DES. JOSE CARLOS MALTA MARQUES

Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Ala'

Locatario

* VALDEMAR FEITOZA DE FRANCA
Locador

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

: 0-1
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SUMULA DO CONTRATO N™ 010/2014

<IJROCESSO ADMINISTRATION01)4499-6.2013.001)

DAS PARTES: TR1BUNAI DE JUSTI^A DO ESTADO DE

ALAOOAS E O SR. VALDEMAR FEITOZA DE FRANCA.

DO OBJETO: O presente conlralo tern por objcto a loea?5o do imovd

situado na rua Castro Alves, 91, Distrito Barragem Leste - Delmiro

Ciouveia/AL. destinado an tuncionamento do Cartorio de Registro

Civil dc Pessoas Naiurais.

DO PRAZO: O prazo de locacao 6 de 12 (dozcl meses, a partir da

assinaiura desia avenca. podendo scr prorrogado aic o limilc dc 60

(sessenta) meses. observado o interesse piiblico e a cnierio do

LOCADOR

DO PAGAMENTO: O LOCATARIO pagara ao LOCADOR a

importiincia global de RS 3.000.00 (irts mil reais). que deverd ser

paga em 12 (doze) parcelas iguais c mensais de RS 300.00 (trezentos

reais) ao LOCADOR. ale o dia OS (cinco) do mes subsequente ao

vencido, por nieio de deposiio iia conta correnic pertencenlo as

LOCADOR. Quanio ao reajuslc dar-se-a posterior ao vencimento,

atrsves de aditivo ou aposiilanieimv

DA CRED1TO: As despesas com a execucao deste comrato correrao a

conta do Programa dc Trabullio n" 02.122.0003.2211.0000

Manuienclo dca OrgSos do Poder Jtidiciario. e do Elemenlo de

Despesa n" 33.90.360 - Outros ServifJOS de Terceiros-Pessoa Plaica,

DO I-ORO: E competente o Ibro da Comarca de Maceio (AL), para

dirimir quaisquer litiszios oriundos deste instrumento contratual.

Maceio, lOde Icvercirode 2014.

Des. TLTMES AIR.-\N DE ALBUQUERQUE MELO

Vice-Presidente do Tribunal dc Ju.stica do Estado de Alagoas

Locaiario

VALDEMAR FEITOZA DE FRANQA

I.ocador
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WALTER DA SILVA SANTOS

Subdiretar Geral

DESPACHO

Considerandaadoeumenlafaocon5tan!erlDProcessoadmmisua[ivoemapi(jr;]fe,AUrORIZOacelebragaodoCo(i[ralo(roiO/2014.

entre o Tribunal de Justica de Alagoas e o Valdemar Feiloza de Franga.tendo porobjetoa locacao do imtwel situado na rua Castro Alvea,

91, Distfita Barragem Lesle Delmiro GouveiaWL. destinado ao fundanamenlo do Cartbrio de Registro Civil de Pessoas Naturais. pelo

perlodo de 12 (doze) meses. no valor loial de RS 3 000,00 (tres mil reais). tjue devera ser pago em 12 (doze! parcelas iguais e mensais

de RS 300.00 (trezentos reais), para dar continuidade a locacao do im6vel acima citado. sendo necessaria a apresenla^ao de cer!idues

de regularidade fiscais flevidamenle alualizadas e declaracao qua comproi/e a inexistencia de vinculo dos membros da conlralada com

este Tribunal, que eviDencie a pralica de nepolismo. conforme alesta o artigo 2°, V, e artigo 3° da Resolute 7/2005 eloo anigo 4° da

156^2012, ambas do CNJ.

A Subflirecao-Geral para as devidas ptovidencias.

Maceio, 10 de fevereiro de 2014.

Des. TUTMES AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

Vice-Preaidenle do Tribunal de Justlfa do Eslado de Alagoas

SUBDIREQAO-GERAL

SUMULA DO CONTRATO N" 010/2014

(PROCESSO ADMINISTRATION0 04499-6.2013 001)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DE ALAGOAS E O SR VALDEMAR FEITOZA DE FRANCA.

DO OBJETO: O presence conlralo lem por objeto a locagao do imavel siluado na rua Casiro Alves. 91, Dislrilo Banagem Leste -

Delmiro Gouveia/AL, desiinado ao (uncionamenlo do Cartario de Regislro Civil de Pessoas Naturais.

DO PRAZO: O prazo de locagao e de 12 (doze| meses. a partir da assinalura desla averga. podendo aer prorrogado ale o limile de

60 (sessenta) meses, observado o inleresse piiblico e a criterio do LOCADOR

DO PAGAMENTO: O LOCATARIO pagara ao LOCADOR a importancia global de RS 3.000,00 (tres mil reais). qua devera ser
paga em 12 (doze] parcelas iguais e mensais de RS 300,00 (Irezenios reaia) ao LOCADOR, ate o dia 05 (cinco) do mes subsequente

ao vencido. por meio de deposilo na corns carrente pertencen:e ao LOCADOR Quanta ao reajuste dar-ae-a posterior ao vencimento,

a\raves de adttivo ou apostilamento.

DA CRED1TO: As despeaas com a execufSo deste contrato correrSo a conta do Pragrama de Trabalho n" 02.122.0003.2211.0000

Manjtengao dos Organs do Poder Judiciario. e do Element de Despesa nJ 33.90.360 Oulros Servicos de Terceiros-Pessoa Fisica.

DO FORO: E compelenle o foro da Comarca de Maceio (AL), paia dirmir quaisquer lillgios orijndos deste inslrumento conlratual.

Maceio. 10 de (evereiro de 2014.

Des. TUTMES AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

Vice-Preaidente do Tribunal de Juslica do Eatado de Alagoaa

Locatario

VALDEMAR FEITOZA DE FRANCA

Locador

SUBD1RECA0-GERAL

SUMULA DA DESIGNAQAO DE GESTOR N° 026-201-J

Processor. 04499-6 2013.001 Data. 11 de fevereirode 2014

Contraiada: VALDEMAR FEITOZA DE FRANCA.

Objeto: Locacao do imovel siluado na ruaCaslroAlves, 91, DistritoBarragernLeste - Delmiro Gouveia/AL, deslinadoaoluncionamento

do Cartorio de Regiatio Civil de Pessoas Naturais.

Contrato n" 010/2014.

Gestora: MARIA ROBENIAAMANCIO MALTA.

Dispoe sobre a designafao de Ges'.or para o comraio indicado em epigrafe e da ojtraa prouidenciaa.

O SUBDIRETOR GERALDO TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuicoes legaia e regimeniais,

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 A;o Nomativo n"

25/2010. de 01 de marco de 2010 resolve

PuBlica?aa Oficial doTriBunal de Jusl.fa do Estadoda Alagoas ■ Lei Federal n° 11.419/06, arl 4°


