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CONTRATO N° 011/2014

TERMO DE CONTRATO DE LOCAQAO

DE IMOVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM

O PODER JUDIClARIO DE ALAGOAS

E O SENHOR HERMES CAVALCANTE

OLIVEIRA.
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direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 12.473.062/0001-08, estabelecido na Praca

Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, Macei6/AL., neste ato representado por seu

Presidents, Desembargador JOSE CARLOS MALTA MARQUES, doravante denominado

LOCATARIO, e o Senhor HERMES CAVALCANTE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador:

residente e domiciiiado na Rua Desportista Moises Jose da Silva, Loteamento Eariloche,

Quadra. "B" Lote 06 - Bairro do Feitosa - Maceio/AL, inscrito no CPF sob o n.° 003.357.204 -

63 e o RG sob o n.° 74.771 - SSP/AL, doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar

o presente contrato, em decorrencia do Processo Administrativo n° 05281-0.2013.001,

referente a Dispensa de Licitacao, mediante sujeicSo as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULAPR1ME1RA: DOS DOCUMENTOS

Fazem parte do presente terrno, independentemente de transcricao, todos os

elementos que compoem o Processo Administrativo n° 05281-0.2013.001.

CLAUSULASEGUNDA: DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a iocacao do imovel siluado na

Praca Laurentino Gomes de Barros, n° 55 - Centro - Joaquim Gomes/AL, destinado ao

funcionamento do Forum de Joaquim Gomes - AL

CLAUSULATERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de locacao e de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de sua
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interesse publico e a criterio do LOCADOR.

CLAUSULAQUARTA: DO PAGAMENTO

0 LOCATARIO pagara ao LOCADOR a importancia global de RS 12.000,00
(doze mil reais), que devera ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$

1.000,00 (hum mil reais) ao LOCADOR, ate o dia 05 (cinco) do mes subsequente ao

vencido, por meio de deposito na conta corrente pertencente ao LOCADOR.

CLAUSULAQUINTA: DO CREDITO

A despasa deste contrato correrflo a conta do Programa de Trabalho n°

02.122.0003.2211.0000- Manutencao dos orgSos do Poder Judicldrlo, PRTES: 20003, PI:

1601 a do Elemenlo do Deepest np 33,90-36 - Outros servlcos do Tercelros - Pessoa Flslca,

CLAUSULASEXTA: DA UTILIZACAO DO IMOVEL

0 imovel, objeto deste contrato, sera ulilizado exclusivamente

funcionamento do Forum, nao podendo ser sublocado, total ou parcialmente.

para o

CLmUSULA SETilviA: DOS TRiBuTOS E DEMAiS ENCARGO3

Obriga-se o LOCATARIO , alem do pagamento do aluguel, a manter o im6vel em

perfeitas condicoes de limpeza e tVigiene, para assim o entregar ao termino da Iocacao, e a
satisfazero pagamento de TODO$ OS TRIBUTOS que incidam sobre o imovel locado, alem
do consume de agua e energia.
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PODERj Praga Marechal Deodoro, 319, Centra

TUDICIARIO CEP: 57020-919, Maceio-AL
DE ALAGQAS Fone: (82)4009-3167

CLAUSULA OITAVA: DAS OBR1GACOES DAS PARTES

i-DoLOCATARIO

s) Nao intrcduzir rnodtficacocs ou transforrnagoes no imove! sern a previa

autorizacao, por escrito, do LOCADOR;

b) devolver o imovel locado nas mesmas candicoes em que o recebeu, saivo

as deteriorates decorrentes do seu uso normal, ou por rnodificacoes 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, ap6s seu uso pelo LOCATARIO, assinando o termo de
devolucao das chaves;
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contrato e na legislacao especifica, essencialmente no que tange a transferencia do imovel a

terceiros;

Paragrafo unlco. Caso o LOCADOR nao assine o documento constante no item

"a", ou n3o se manlfeste por escrito, sera conslderado entregue o Imdvel, Inexlstindo, a partir

daquela data, qualsquer valores pendentes de pagamento ao LOCADOR, exceto aqueles

inerentes a pr6pria locacSo do im6vel.

CLAUSULA NONA: DO REAJUSTE

0 vaior do aluguel do imovel locado, sera aplicado mediante termo aditivo apos

sua renovacao, pelo IGP/M (fndice Geral de Precos do Mercado - mes anterior), calculado
pela Fundacao Getulio Vargas - (FGV), contados a partir de sua vigencia.

CLAUSULA DECIMA: DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

As sangoes administrativas que poderao ser aplicadas ao LOCADOR, serao as

seguintes:

1 - ADVERTENCiA: em caso de inffaeoes eometidas que prejudiquem a iisura 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;

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

responsabilidade do LOCADOR, sem solugao 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.

Ill - SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTIplPACAO EM LICITACAO POR

ATE 02 (DOIS) ANOS: sera aplicada nos seguintes casos:
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PODER., Praga Marechal Deodoro, 319, Ceniro
TUpiCIARIO CEP: 57020-919, Maceio-AL
DI£ ALACjOAS Fone: (82) 4009-3167

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 - DECLARAgAO DE INIDONEIDADE: para os cases em que o LOCATARIO,

apos analtse 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 dejunhode 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) dtas, observado o disposto nos §§ 1° e 2°, do

art. 79, da Lei de Licitacoes, resguardado o interesse publico;

III - judicialmente, nos termos da legisfacao 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, corn base no paragrafo anterior, sujeita

ao LOCADOR a multa rescisoria de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado,

independentemenle de outras multas apficadas porinfracoes anterrores.

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA ALTERAgAO 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 LEGISLAgAO APLICAVEL E CASOS

OMISSOS

0 presente contrato rege-se pelas dlsposigctes expresses na Lef nc. 8.666/1993,

suas alteracoes e peios preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente os

principios da teorla geral dos contratos e as disposicoes de direito privado,

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

alteracoes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais do direito
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PODER,
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Praga Marechal Deodoro, 319, Centra

CEP: 57020-919, Maceio-AL

Fone: (82) 4000-3167

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renuncia expressa de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja. para nele serem dirimicJas duvidas e questoes oriundas

do presente contrato.

E, por assim estarem justas e acertadas, foi Savrado o presente Contrato em 02

(duas) vias de igual teor. para urn so efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido e

achado conforme, vai assinado pelas paries, perante duas testemunhas a tudo presentes.

Maceio/AL/- nde

JOSE CAR

Des. Presidente do Tribun

e2014.

RQUES

a do Estado de Alagoas

HERMES CAVALCANTfOLlVEIRA

Locador

Pdgina4 dc4
i\ Ill ■'.

H ni< li
il I ., ,,1



SUBDIREgAO-GERAL

SUMULA DO CONTRATO N° 011/2014

(PROCESSO ADMINISTRATION" 05281-0.2013.00!)

DAS PARTES: TRIBUNAL DU JUSTICA DO ESTADO DE

ALAGOAS E O SENHOR HERMES CAVALCANTE OLIVE1RA.

DO OBJOTO: O presents contraio tem corao objeto a loca?So do

imovel situado na Pra?a Lanrentino Gomes de Barros. n" 55 - Centra

Joaquim Gomes/AL, dcstinado ao rimcionamcnto do I-Yirum de

Joaquim Gomes AL.

DO PRAZO: O prazo de locacao c dc 12 (doze) mescs, iniciando-se a

partir de sua assinatura. podoido ser prorrogado ale o limite de 60

(sessenta) dieses, observado o imeresse piiblico e a criteria do

LOCADOR

DO PAGAMENTO; O LQCATARIO pugflM ao LOCADOR a

importSnoia global de RS 12.000,00 {doze mil reais). que devera ser

paga em 12 (doze) parcdas iguais •: mensais dc RS 1.01)0,(10 (hum mil

reais) ao l.OCADOR. me o dia 05 (cinco) do mes subseqOente ao

vencido, por mdo de deposiio na conta eorrente periencenle ao

LOCADOR.

DO CREDITO: A despesa desie coniralo correrao ;'i conta do

I'rograma dc Trabalho H° 02.122.0003.2211.0000 - Manuum^ao dos

Orgaos do Foder Judiciario, PRTES: 20003, PI: 1601 e do Elemenlo

de Despesa n" 33.90-36 - OUTROS Services de Terceiros - 1'essoa

Fisica.

DO FORO: Pica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renuueia

expressa de qualquer ouiro, por mais privikgiado que seja, para nele

serem dirimidas duvidas e quesioes oriundas do presents coniralo.

Maccio, 2S du fevereiro de 2014.

JOSE CARLOS MALTA MARQUES

Des. Presidente do Tribunal de Justica do Esiado de Alagoas

Locatario

HERMES CAVALCANTE OLIVEIRA

Locadiir
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SUBDIREQAO-GERAL

SUMULA DO CONTRATO N° 011/2014

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 05281-0.2013 001)

DAS PARTES1 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS E O SENHOR HERMES CAVALCANTE OLIVEIRA

DO OBJETO. O piesenle contralo tern conio objeto a locacao do imrivel situado na Praca Laurentirio Gomes de Barros, n> 55 -

Centra Joaquim Gomes/AL. deslinado ao funcionamento do Forum de Joaquim Gomes AL.

DO PRAZO: O prazo de locacao e de 12 (doze) meses. iniciando-se a partir de sua assinatuja. podendo ser prorrogado ate o limile

de 60 (sessenta) meses, observado o inteiesse publico e a cnterio do LOCADOR.

DO PAGAMENTO1 O LOCATARIO pagara ao LOCADOR a importance global de RS 12.000.00 (doze mil reais), que devera ser

paga em 12 (doze)parcelas iguais a mensais de RS 1.000.03 (nun mil reais) ao LOCADOR. al6o diaO5 (cinco) lio mes subseqiiente ao

vencido, por meio tie deposito na coma correnle pertencente ao LOCADOR

DO CREDITO: A despesa deste conlrato correriSo a conta do Programa do Trabaltio n° 02 122 0003.2211.0000 Manutencao dos

Oigaos do Puder JudiciSrio. PRTES. 20003, PI: 1601 e do Elemento de Despesa n° 33.90-36 OUTROS Servicos de Terceiros Pessoa

Fisica.

DO FORO: Fica eleito o Foro da Cornarca da Capital, com renuticia (ixpressa de quatquer oulro, por mala privilegiado que seja, para

nele seram dlrimldas duvidas e questoes DrfundflB do presente contrato

Maceii, 28 de fevertiro de 2014.

JOSE CARLOS MALTA MARQUES

Des. Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas

Localario

HERMES CAVALCANTE OLIVEIRA

Locador

SUBDIRECAO-GERAL

Processo AdministraUvo n" 02183-6.2013.001

As5unto:Conv6nio para instalacao de Ceniro Judidario de So'ucao de Confiilos e Cidadania em Unidade Parceira

CONCLUSAO

Fa^3 estes aulos conclusos ao Excelentissimo Desembargador Presidente.

Macei6. 26 de fevereiro de 2014.

WALTER DA SILVA SANTOS

Subdiretor Geral

DESPACHO

ConsidBrando a documeniacao constante no Processo administralivo em Eplgrafe, AUTORIZO a celabracao de Convenio, para

inslalacao de Cenlro JuJiciiirii) de Solucao de Conflitos e Cidadania, celebrado enlre este Tribunal do Justica e a Fundar^io Educacional

Jayme de Altavila - FEJAL. mediante a apresemacao das cenidoes negalivas da debitos devidarnente atualizadas, declaracao que

comprove a inexistencia de vinculo dos membros da convenente com este Tribunal, que evidence a pratica de nepolismo. conforme atesta

o ariigo 2°, V, e artigo 3a da Resolucao 7/2005 e/ou artigo 4° da resolucao 156/2012. ambas do CNJ. declnracao de que nan empregam

rnsilOfaa, salvo na condicflo tie aprendi;, consoante an. 27, V oa Lei 8.666/93. dtidaracao da ineiist&ncia de fato superueniente que

impe^a a celebracao pela Adniinistragao. nos termos do art. 32, §2°.

A Subdiie^ao-Geral para as devidas providencias.

Maceib. 26 de fevereiro de 2014.

DES. JOSE CARLOS MALTA MARQUES

President do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas

SUBDIREQAO-GERAL

SUMULA DO CONVENIO N1 001/2014

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 02183-6.2013.001)

DAS PARTES: TRIBUNAL DEJUSTICADO ESTADO DE ALAGOAS E A FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA FEJAL,

COM 1NTERVENl£NCIA DO NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUAIS DE SOLUCAO DE CONFLITOS NJUS-AL.

DO OBJETO: Conslilui objato ticste convenio a conjugacao de esfor^os. sem qualquer onus para o Tribunal de Justica. visando a

instalacao e o fundonamento do Centio Judiciano de Solugao de Conflitos e Cidadania ("Cenlro"), rios termas do disposto no artigo 7",

Pubfca^aoOficial do Tribunal ce Justica do Estado de Alagoas - Loi Hoderal n' 11.419/OG. Sri. 4s


