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SUBDIRECAO GERAL

Processo Administrativo n° 03911-4.2011.001 Data: 05 de dezembro de 2011.
Contratada: CIA ALAGOANA E EMPREENDIMENTOS.

Objeto: 0 presente contrato tern por objeto a locacao do imovel situado na Rua

Dr. Manoel Oiticica, 34, Centra, Rio Largo/AL, destinado ao funcionamento do

Forum Neyder Alcantara de Oliveira, do 1° JECC e do Cartorio Eleitoral da

Comarca de Rio Largo/AL.

Contrato n°: 069/2011.

Gestora: POLLYANA VEIGA MOREIRA

Dispoe sobre a designa^ao de Gestor para o Contrato

indicado em epfgrafe e da outras providencias.

O SUBDIRETOR GERAL TRIBUNAL DE JUSTICE DO ESTADO DE

ALAGOAS, no uso de suas atribuicoes legais e regimentals, 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 marco de 2010 resolve:

Designar a servidora, Sra. POLLYANA VEIGA MOREIRA, Mat. 88913-0, para a

gestao do Contrato n° 069-2011, Processo Administrativo n° 03911-4.2011.001,

devendo a mesma representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela

boa execugao do objeto pactuado, exercendo as atividades de fiscalizacao e

controle previstas abaixo, bem como as constantes no Ato Normativo n°

25/2010, de 01 de marco de 2010 resolve:

a) Solicitar emissao de nota fiscal para pagamento;

b) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo do produto, indicando as

ocorrencias de indisponibilidade dos materiais contratados;

c) Fornecer atestado de capacidade tecnica quando solicitado, desde que

atendidas as obrigacoes contratuais;

d) Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da Administracao,

tempestivamente, todas as providencias necessarias ao bom andamento dos

servigos;

e) Solicitar a Administracao, a aplicaija^de penalidades pelo descumprimento de

clausula contratual;

f) Atestar^eencaminhaTNiotas fislcais/ao setor competente para autorizar

pagamentos.

HLHERME SOUZA LIMA

Subdiretor Geral
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CONTRATO N° 069 - 2011 - TJ/AL

TERMO DE CONTRATO DE LOCAgAO DE

IMOVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O

PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS E

COMPANHIA ALAGOANA E

EMPREENDIMENTOS.

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, Centre, Maceio/AL., neste ato representado por seu Presidente,

Desembargador SEBASTIAO COSTA FILHO, doravante denominado LOCATARIO, e

COMPANHIA ALAGOANA E EMPREENDIMENTOS, inscrita no CGC sob o n°. 12.270.195 /

0001 - 79, neste ato representada pela Senhora SUZANA OITICICA PINTO GUEDES DE

PAIVA, brasileira, divorciada, residente na ma Democrito Sarmento Barroca, 59 - Pajucara

Maceio/AL, inscrita no CPF sob o n° 042.033.134-49 e no RG sob o n° 119.723 SSP/AL,

doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrencia

do Processo Administrative nD 03911-4.2011.001. referente a Dispensa de Licitacao,

mediante sujeicao as seguintes ciausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS

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

compoem o Processo Administrative) n° 03911-4,2011001.

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

O presente contrato tern por objeto a locagao do imovel situado na Rua Dr. Manoel Oiticica,

34, Centro, Rio Largo/AL, destinado ao funcionamento do Forum Neyder Alcantara de
Oliveira, do 1° Juizado Especial Civel e do Criminal e do Cartorio Electoral da Comarca de Rio
Largo/AL.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de locagao e de 12 (doze) meses, a partir da assinatura desta avenca, podendo ser

prorrogado por iguais e sucessivos periodos ale o limite de 60 (sessenta) meses, observado
o interesse publico e a criterio do LOCADOR.

CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

O LOCATARIO pagara ao LOCADOR a importancia global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito
mil reais), que devera ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de RS 4.000,00
(quatro mil reais ) ao LOCADOR, ate o dia 05 (cinco) do mes subsequente ao vencido.

CLAUSULA QUINTA: DO CREDITO

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

02.122.0003.2211.0000 - Manutencao dos Orgaos do Poder Judiciario; PTRES: 20003: PI:
1601; FONTE: 0100 -, e Elemento de Despesa: 33.90-39 - Outros Servicos de Terceiros -
Pessoa Juridica.

i'aginu: 01
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CLAUSULA SEXTA: DA UTILIZAQAO DO IMOVEL

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

Forum de Rio Largo/AL, 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 locagao, satisfazer o

pagamento do consumo de agua e luz . 0 pagamento dos tributes municipals 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 modificagoes ou transformagoes no imovel sem a previa autorizacao, por

escrito, do LOCADOR;

b) devolver o imovel locado nas mesmas condigoes em que o recebeu, salvo as

deterioragoes decorrentes do seu uso normal, ou por modificagoes 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 asslne o documento constante no item "a", ou nao

se manifesie 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 pela Fundagao 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:

I - ADVERTENCIA; em caso de infragoes cometidas que prejudiquem a lisura do processo

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

i .1 i
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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 enlrega 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 PARTICIPApAO EM UCITAQAO 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 execugao do contrato;

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

e) descumprir prazos e condicoes estabelecidos neste contrato;

IV - DECLARA?AO 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 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 prevto 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 extrajudicral.

§ 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.

Pflgina: 03
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA ALTERAgAO DO CONTRATO

A alleracao 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

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

alteragoes e peios preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente os principios

da teoria geral dos contratos e as disposigoes de direito privado.

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

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO FORO

Pica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para nele serem dirimidas duvidas e questoes oriundas do presente

contrato.

E, por assim estarem justas e acertadas, foi lavrado 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 partes, perante duas testemunhas a tudo presentes.

Maceio/AL.,^ldejfoyembro de 2011

SEBASTIAfa'cdSTA FILHO
Des. Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas

Locatario

i

SUZAhlA OITICICA PINTO GUEDES DE PAIVA
Companhia Aiagoana de Empreendimentos

Locador

Testemunhas:

1°. JfflL %&.
CPFn°. '" DJlXCQ MW-2.O CPF n°.

!l 1 id r \<;r.>
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SUBD1RECA0-GERAL

SLJMULA DO CONTRATO N" 069/2011

(Processo Administrative n° 03911-4.20] 1.001)

PARIES: TRIBUNAL DE JUSTfCA DO ESTADO DE
ALAGOAS E A COMPANHIA ALAGOANA E
EMPREENDIMENTOS.

DO OBJETO; O presente contrato tern por objeio a locacao do

imovcl situado na Rua Dr. Manoel Oilicica. 34. Centro, Rio

Largo/AL, destinado ao funcionamento do Forum Neyder

Alcantara de Oliveira. do 1° Juizado Especial Civel e Criminal e

do Canorio Eleiiorai da Comarca de Rio Largo/AL.

DO PRAZO: O prazo de locacao c de 12 (doze) meses, a parlir da

assinatura desia aven^a. podendo set prorroijado por i«uais e

sucessivos pen'odos ale o limite de 60 (sessenta) meses. observado

o interesse publico e a criterio do LOCADOR.

DO PAGAMENTO: O LOCATARIO pagara ao LOCADOR a

imponancia global dc RS 4S.000.00 (quarenia e oiio mil reais). que

dcvera ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de RS

4.000.00 (quatro mil reais) ao LOCADOR, ate o dia 05 (cinco) do

Ss subseqiiente ao vencido.

DO CREDITO: As despesas com a execucao desle coniraio

correrSo a conla do Programa dc Trabalho n'

02.122.0003.22li.0000 - Manulencao dos Orgaos do Poder

Judiciario: PTRES: 20003; PI: 1601; FONTE: 0100 - e Elemento

dc Despeaa: 33.90-39 — Ouiros ServiQos de Terceiros - Pcssoa

Juridica.

DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com

remincia expressa de qualquer oulro. por mais privUegiado que

seja. para nele serem dirimidas duvidas e quest&es oriundas do

presenie conlralo.

DATA: Maceio. 30 de novembro de 2011.

Des. SEBASTIAO COSTA F1LHO

Presidenie do Tribunal de Jusrica do Eslado de Alagoas

Locatario

SUZANA O1TICICA PiNTO GUEDES DE PAIVA

Companhia Alagoatta de Eropreendimentos

Locador

*Republicado por incorrecao. PUBLICADO MO D1ARI0 OFIClAt

LDE

sun
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Desembargadora NELMA TORRES PADILHA

Vice-Presidents do Tribunal c!9 Jusli^a de Alagoas. no exercicio da Presfdfincia

PORTARIA N° 2373, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011

Designagao de servidor para substiluir Escrivao Judiciario Tilular

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, no exercicio da Presidencia. no uso de suas
alribuigoes iegais e regimentals.

RESOLVE:

Art. 13 Dosignar o servidor ANSELMO RONDINELLI RIBEIRO SILVA, ocupante do cargo de Analisla Judiciario, para suSstiluir o

Escrivao Judiciario Titular da 1JVara Criminal da Capital Infancia e Juventude, em suas ferias regulamenlares, de 24 de culubro a 24 de

novembrode2011. [Proc TJ n= 02005-0.201! 002).

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicac/So, revogando-se todas as disncsicoes em conlrano

Desembargadora NELMA TORRES PADILHA

Vice-Presidente do Tribunal de Justica de Alagoas. no exercicio da Presidencia

PORTARIA N° 23S4, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011.

Designacao de servidcra para responder pe!a cargo de Escrivao

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTtgA DO ESTADO DE ALAGOAS. NO EXERCiCIO DA PRESIDENCIA. no uso das

atribuigoes legais s regimentais,

RESOLVE:

Art. 1". Designar a servidora SILVANETE SOPHIA SILVA DE SOUSA, ocupante do cargo etetivo de Analista Judiciarm. para responder

pefo cargo de EscnvSo Judiciario Titular da Turma Recursal da 2J RegiSo. com efeito retroalivo a Janeiro do corrente ano. fProc. TJ n°

02970-9 2011 001).

Art. 2°. Esla Portaria enlra em vigor na data de sua publicagao. revogando-se tcdas as disposigoes em contrario

Desembargadora NELMA TORRES PAOILHA

Vice-Presidente do Tribunal de Juslir,a do Estarjo de Alagoas. no exercicio da Presidencia

PORTARIA N° 2385, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011.

Designacao de servidora para responder pela Secretana Eiecutiva da ESMAL.

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS. no exercicio da Prasidencia. no uso de suas

atribuicoes legais e regimenla is.

RESOLVE:

Art.1" Designar a servidora MANUELA MARIA MARQUES DE ALBUOUEROUE BORGES. ocupanle do cargo, em eomissao, de

Chefede Servigo. Dl-l. para substituir WALTER DA SILVA SANTOS, Secretario-Eseculivoda Escola Superior da Macislraiura do Esiado

deAlagoas - ESMAL. em suas fallas. ferias, liceiigas e impedmientos.

Art 2" Esta Portario entra em vigor na data de sua publteapfto, revogando-se as disposigaes em contrano

Desembargadora NELMA TORRES PADILHA

Vice-Presidente do Tribunal de Juslica do Estado de Alagoas. no exercicio da Presidencia.

Subdireijao Gcral

SU6D1RECAO-GERAL

SUMULA DO CONTRATO N° 069/2011

(Processo Adminisirativo n° 03911-4.2011 001)

PARTES: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS E A COMPANHIAALAGOANA E EMPREENDIMENTOS

DO OBJETO: O presents contrato tern por objeto a locagao do imovel situado na Rua Dr. Manoel Oilicica. 34, Cenlro. Rio Largo/AL.

destinado ao funcionamento do Fcrum Neyder Alcantara de Oliveira. do T Juizado Especial Civel e Criminal e dc CanCrio Eleitcral da

Comarea de Rio Largo/AL.

DO PRAZO: O prazo de locacao e de 12 (doze) meses. a pariir da assinalura desia avenca. podendo ser prorrogado por iguais e

sucessivos perioclos ale o limiie de SO (sessenta) mesns, observado o inleresse piibiico e a cnterio do LOCADOR.

DO PAGAMENTO: O LOCATARIO pagara ao LOCADOR a imporlancia global de RS J8 000.00 (quarenla e oilo mil reais), qua

devera ser paga em 12 (doze) parcelas iguais b mensais de RS 4.000,00 (qualro mil reais) ao LOCADOR. ato o dia 05 (cinco] do mes

subsegijente ao vencido.

s-Lei Federal n' 11.419/06, art. 4a
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DO CREDITO: As despesas com a execugao deste conlralo corruriSQ a conta do Programa deTtabalho n' 02 122.0003.2211.0000

Manuleneao dos brgaos do Poder Judiciario: PTRES: 20003; PI: 1601; FONTE: 0100 e Elemenlo de Despesa. 33.90-39 Outros

Services de Terceiros Pessoa Juridica.

DO FORO: Fica eleilo o Foto da Comarca da Capital, com renuncia expressa de qualquer oulro, por mais privilegiado que SEja. para

nele serem dirimidas duvtdas e queslOes oriundas do presents ccnlrato.

DATA: Maceio. 30 de novembro de 2011

Des. SEBASTIAO COSTAFILHO

Presidents do Tribunal de Juslica do Estado de Alagoas

Localano

SUZANA OITICICA PINTO GUEDES DE PA1VA

Companhia Alagoana de Empreendimentos

Locador

•RepuWicado por incorrec^o.

SUBDIRECAO-GERAL

SCIMULA DA DESIGNACAO DE GESTOR'N0 081-2011

Processor 03911-4.2011 001 Data: 05 de dezembro de2011

Contratada: CIA ALAGOANA DE EMPREENDIMENTOS

Objeio: O presents contrato tem por objelo a loca^aa do imovel situado na Rua Dr. Mancel Oiticica, 3-. Cenlro, Rio Largo/AL.

destinado ao funcionamento do Forum Neyder Alcantara de Oliveira, 1* JECC e do Cartorio Efeitoral da Comarca de Rio Largo/AL.

Con!faton(: 069/2011.

Gestora: POLLYANAVEIGAMOREIRA.

Dispoe sobre a designacao de Gestor para o conlralo indicado em epigrafe e da outras providencios.

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO DE ALAGOAS. no uso de suas atribuicoes legais e regimentais.

e tendo em vista o art. 67 da Lei n". S.666^93. o Alo Normativo n° 117. de 29 de setembro de 2010, Dem como a Ato Normalivo n"

25/2010, de01 de marc-ode 2010 resolve:

Designar a servidora, Sra. POLLYANA VEIGA MOREIRA, Malricula: 86313-0. para a gesla"o do Contralo n° 069/2011. Processo

AdministraSivo n° 03911-4.2011 001, devendo a mesma represenlar este Tribunal perante a conlratada e zeiar pela Coa execugao do

cbjeto pactuado. eisrcendo as atiuidades de fiscalizacao e conirole previstas abaixo. bem como as consiantes no Ato Normalivo n-

25/2010, da 01 de marco de 2010 resolve-

a) Solicitar emissSo de empenhc para efetivar a preslafao dos servir;os;

b) Acompanhar e atestar o serjigo prestado. indicando as occrrencias de mdisponibilidade dos mesmos;

c) Fornecer aiestado de capacidade lecnioa quando solicilado, desde que atendidas as obngacdes contraiuais:

d) Solicitar a Contraiada eseus prepostas. ou obter daAdminislracao. tempestivamente. todasas pcovidencias necessarias ao bom

andamento dos ser;ifos:

e) Solicitar a AdminlstrajfiQ, a aplicafao de penalidades pelo descumprimenlo de clausula conlratual:

fl Atestar e encaminiiar notas fiscais ao setor competence para aulonzar pagamenlos.

GU1LHERMESOUZALIMA

Subdiretor Geral

Corregcdoria

Chefia de Gabinete

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTigA

GABINETE DO CORREGEDOR

Processo: 02032-7 2011.002

Requerente: Vanderlan da Silva

Objefo. Ferias

DECISAO

Acolho a nianifeslacao do Juiz Auxiliar Mannel Tenorio de Oliveira. expressa no Parecer retro, pelo que defiro o pedido. do Sr

Vanderlan da Silva, designando suas ferias relalivasao ano de 2011. para o rrnis de Janeiro de 2012.

In[imagoes necessarias.

Cumpra-se

Fubltaa$ao Ofical do Tribunal da Jusiiga do Eslado de Alagoas- L=i Federal n° H.41SWK, art. 4'


