
PODHR,
JUDICIARIO

DE ALAGOAS

fraca iviarecnai ueocioro, Jiv, uentro

CEP: 57020-919, Maceio-AL

Fone: (82) 4009-3167

CONTRATO N" /2014

TERMO DE CONTRATO DE C

DE IM6VEL QUE ENTRE SI CELEBRAM

O PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS E

SOMA INCORPORACAO E

EMPREENDIMENTOS LTDA.

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

publico inlerno. inscrito no CNPJ sob o n°. 12.473.062/0001-08, estabdecido na Praca

Marechal Dcodoro da Fonseca, 319, Centre, Maccio/AL, ncsle ato reprcsemado por sen

Presidents Desembargador JOSE CARLOS MALTA MARQUES, doravante denominado

LOCATARIO. e a empresa SOMA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA:

com sede na rua Barao de Jaragua, n" 247. sala 101-A, Jaragua-Macei6/AL, inscrita no CNPJ

n° 09.487.958/0001-23, nestc ato representado por sen socio RODRIGO OMENA LOPES

DE FARIAS, brasileiro, casado, empresario, portador da cedilla de identificacao n°.

2000001125898, SSP/AL e inscrito no CPF n°. 516.938.444-00. residents e domiciliado nesta

cidade, doravante denominado LOCADOR. resolvem celebrar o presente contrato, em

decorrSncia do Processo Administcativo n° 00591-0.2014.001, referente a Dispensa de

Licitacao, mediante sujeifSo as seguintes clausulas e condicoes contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS

Fazem pane do presente termo, independentemente de transcricTio. todos os elemenlos que

compoem o Processo Administrativo n° 00591 -0.2014.001.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente conlrato tern por objeto a locac.ao de 06 (seis) unidades imobiliarias constituidas de

galpoes, localizadas tia Avenida Coronel Salustino Sarmento, esquina com a Travessa em

projeto no bairro do Barro Duro, nesta cidade, registrados no 1" Cartorio de Regislro de

Imoveis e Hipotecas desta Comarca sob as matriculas n° 54.410, 52.783, 49.251, 25.424,

47.634 e 60.328, destinados ao funcionamento do Departamcnlo Central de Material,

PatrimSnio, de Veiculos e Services Gerais deste Poder Judiciario.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de locacao e de 12 (doze) meses. inicinndo-se a pstrtir de sua asslnatara, podendo

ser prorrogado 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 RS 252.000,00 (duzentos e

cinqfienta e dois mil reals), que devera ser pago era 12 (doze) parcetas iguais e mensais de

RS 21.000,00 (vinte e inn mil reais) ao LOCADOR, ate o dia 05 (cinco) do mes subseqiiente

ao vencido. por meio de deposito na conta corrente pertencente ao LOCADOR.
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CLAUSULA QUINTA: DO CREDITO

As dcspesas deste contrato correrao a conta do Programa de Trabalho n°

02.122.0003.2211.0000 -- Manutencao dos Orgiios do Poder Judiciario, PTRES 20003, PI
1601. Fonle 0100 - Recursos Ordinarios e do Elemento de Despesa n° 33.90-39 - Outros

Services de Terceiros - Pessoa Jun'dica.

CLAUSULA SEXTA: DA UTILIZACAO DO IM6VEL

O imove!. objeio deste contrato. sera utilizado exclusivamente para o funcionamcnto do

Departamento Central de Material, Patrimonio. de Veiculos e Services Gerais deste Poder

Judiciario. nao podendo ser sublocado, lotal ou pareialmente.

CLAUSULA SETIMA: DA REGULARIZACAO CARTORARIA DO IM6VEL

Obriga-se o LOCADOR a providenciar a averbafSo das construcoes dos galpoes no cartorio de

registro de imoveis. no prazo de 90 (noventa) dias. sob pena de rescisao contratual.

§1° A averbacao das construfOes nao representara motivo para revisao do valor do aiuguel a

titulo de recquilibno economico-iinanceiro.

§2° O LOCADOR sera responsave! por qualquer onus pela falta da averbacao das construcoes

no cartorio de imoveis e perante a Prefeitura Municipal de Maceio.

CLAUSULA OITAVA: DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

Obriga-se o LOCATARIO, alem do pagamento do alugueL a mantcr o imove! em perfeitas

condicoes de limpeza e higiene, para assim o cntrcgar ao termino da locacao, alem pagamento

do consumo de agua e energia correspondente.

§ 1°. Cabera ao LOCADOR o pagamento de todos os tributos referentes ao imovel em questao,
consoante preceitua o artigo 22, VIII, da Lei 8245/1992.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DAS FARTES

I - DO LOCATARIO

a) empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamenio em dia;

b) publicar o extrato do contrato e de seus adiUvos, se ocorrerem, no Diario Eletronico da

Justica do Eslado de Alagoas, orgao oficial de divulgafao dos atos processuais e
administrativos do Poder Judiciario dc Alagoas;

c) observar se o processo esta instruido com laudo de vistoria do imovel, com o intuito de

detalhar as condicoes em que o mesmo esta sendo recebido;

d) nao introduzir modificacocs ou transformacoes no imovel sem a previa autorizacao, por
escrito, do LOCADOR;

e) devolve:* o imovel locado nas mesmas condicoes em que o reccbeu, salvo as deterioracoes

decorrenles do seu uso normal, ou por modificacoes efctuadas pelo LOCATARIO,

devidamenle autorizadas pelo LOCADOR, por intermedio do Departamento Central de

Engenharia e Arquitetura - DCEA, quando da devolucao do imovel locado;
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f) elaborar termo circunstanciado para a entrega e devolucao das chaves, assinado pelas partes,

tao logo sejam feitas as correcoes necessarias no imovel; se, quando da assinatura dos

respectivos termos, forem observadas pendencias em relacao aos iaudos de vistoria respectivos,

estes nao poderao ser assinados ate a regularizacao definitiva das pendencias; e

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

imovel locado;

h) encaminliar a LOCADORA, ate o 5" (quintoj dia util, a partir de sua assinatura, copia deste

contrato.

i) produzir relatorio detalhado com descricao das condicoes do imovel, inclusive com registro

fotografico.

11 - DO LOCADOR:

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

chaves;

b) responsabilizar-se pelo cumprimenlo dc todas as clausulas do presente contrato e na

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

c) manter, durante toda a execucao do contrato, em eompatibilidade com as obrigacoes

assumidas. todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigtdas no Processo

Administrativo n° 0059i-0.2014.001

I'anigrafo iinico. Caso o LOCADOR nao assine o documento constants no item "a", ou nao se

manifeste por escrito, sera considerado entreguc o imovel, inexistindo, a partir daquela data,

quaisquer valores pendentes de pagamento ao LOCADOR, excelo aqueies inerentes a propria

locacao do imovel.

CLAUSULA DECIMA: DO REAJUSTE

0 valor do aluguel do imovel locado sera reajustado aniialmente pelo IGP/M (Indice Geral de

Precos do Mercado - nies anterior), calculado pela Fundacao Getulio Vargas - (FGV), ou seja,

a partir do decimo terceiro mes coniados a partir de sua assinatura, caso haja prorrogacao do

contrato.

Paragraib unico. Caso haja prorrogacao do contrato firmado entre as paries, observando-se o

disposto na Clausula Terceira: Do prazo, o reajuste do valor do aluguel quando do decurso de

12 (doze) meses confados da publicacao da Sumula Contratual no Didrio da Justica Eletronico,

prescindira de requerimenlo do LOCADOR.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

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

1 - ADVERTENCIA: em c;iso de infracoes cometidas que prejudiquem a lisura do processo

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

II - MULTA:

a) 0,2% (zero vfrgula 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 limile maximo de 10% (dez

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

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

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

contados a pariir da notificacao do fata, pelo LOCATARIO;

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

II - SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO POR ATE 02

(DOIS) ANOS: sera aplicada nos seguimes casos:

a) deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa;

b) nao rnantiver 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, eonstatar que o LOCADOR praticou falta grave.

§ 1° sera considerado desistencia da locafSo quando o LOCADOR nao assinar o contrato ou,

assinando-o, nao entregar as chaves.

§ 2° As penalidades poderao ser apiicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87

da Lei n. 8.666. de 21 dejunhode 1993.

§ 3°Na aplicacao das penalidades acitna, serao admitidos os recursos previstos em lei, cabendo

o contradilorio e a ampla deiesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESCISAO

0 presente contrato podera ser rescindido nos scguintes 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 - amigaveimente. 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 intercsse publico:

III -judicialmenle, nos tennos da legislacao vigente.

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

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 ao LOCADOR a multa

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

multas apiicadas por infracoes anteriores.

§ 3°Na aplicacao destas penalidades e das demais previstas neste inslrumento serao admitidos

os recursos previstos em lei e garantidos o contraditorio e a ampla defesa.
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CLAUSULA DECIMA TERGEIRA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

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

valida se tomada nos tcrmos da lei. e expressamente em termo aditivo, que ao presente se

aderira. passando a dele fazer parte.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA LEGISLACAO APLICAVEL E CASOS

OMISSOS

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

pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe. supletivamente os principios da teoria

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.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO FORO

Fica cleito o Foro da Comarca da Capital, com renuncia exprcssa de qualquer oulro, por mais

privilegiado que seja, para nele serem dirimidas di'ividas e questoes oriundas do presente

contrato.

E, por assim estarem justaa e acenadas, foi Iavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de

igual teor, para urn so eleito, sem rasuras ou emendas. o qufil, depois de lido e achado

conformc, vai assinado pelas partes. perante duas testcmunhas a ludo presentes.

JOSE CARLOS MALTA MARQUES

Des. Presidente do Tribunal de Justica do Estado de

icalario

RODRIGO OMENA LOPES DE FARIAS

Representante legal da empresa SOMA INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Locador

TESTEMUNHAS:

2°.
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SUBDIRECAO-GERAL

SUMULA DO CONTRATO N° 104/2014

(PROCESSO ADMINISTRATION" 00591-0.2014.001]

DASPARTES^RIBUNALDEJUSTICADOESTADODEALAGOASEAEMPRESASOMAINCORPORAgAOEEMPREENDIMENTOS
LTDA.

DO OBJETO: O presente contralo lam pot abjeto a locacao de 05 (seis) unidades imobiliariaa canstituidas de galpoea, localizadas

na Avenida Coranel Salusimo Sarmecito. esquina com a Travessa em projeto no bairro do Barro Duro. nesta cidade. registraaos no 1°

Canorio de Registro de Imoveis e Hipolecas desla Comarca sob as matrlculas n° 54.410. 52.7B3, 49.251. 25.424. 47 634 e 60.328.

des:inadas ao fundonamemo do Deparramento Central de Material, Palrimonio, de Velculos e Servicoa Gerais desle Poder Judiciario.

DO VALOR O valor global de RS 2S2.0CO.00 (duzentos e cinqilenta e dois mil reais], que devera ser pago am 12 (doze) parcelas

iguais e mensais de RS 21.000.00 (vinie e um mil reais).

DA DESPESA: As despesas desle conlralo correrao a conta do Progmma de Tfabalbo n° 02.122.0003.2211 0000 Manutericao dos

Organs do Poder Jud:ciario. PTRES 20003. PI 1601. Fonle 0100 Recursos Ordinaries e do Elemento de Despesa n° 33.90-39 Oulros

Servicoa de Terceiros Pessoa Jurldica.

DO PRAZO1 O prazo de lQCBf!So 6 de 12 (doze) meses. iniciando-se a partir do sua assinatura. podendo s«r prorrogado ate o limite

de 60 (aesssnta) meses. observado o intetesse piiblico n a cnleno do LOCADOR.

DO FORO: Fica eleito o Foro da Coniarca tfa Capital.com reniincia sxpressa de qualqueroulro, por mais privilegiado que seja. para

nele seretn dirimidas duvidHs e quesloes onundas do presente canlrato.

DATA: 26 de setembro de 2014

DES. TUTMES AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

Vice-Presidenle. no exercicio da Presitlencia

KODRIGO OMENALOPES DE FARIAS

Representante legal da empresa SOMA INCORPORACAO E EW.PREENDIV.ENTOS LTDA

Locador

SUBDIRECAO-GERAL

ProcessoAdministrativan1' 02330-1.2014.001

Assunto1 Renavat;ao de Contiato de locacao 41 Adilivo ao Contrato n° 015/2011.

-aco estes autos condusos ao Excelentissimo Desembargador Presidenle,

Maceio, 23 de setembm de 2014.

ANTENORCLAUDINO DA COSTA JUNIOR

Subdire'.or Geral Subslitulo

DESPACHO

Considerando a documenlai;Ho e o Parecer GPAPJ n° 672/2014 da Doula Procuracforia Administrativa do Poder Judiciario de Alagoas

no Processo Administralivo em Eplgrafe, AUTORtZO a celebracSo do Quarto Termo Adilivo de pronogagflo do Conlralo de Locagao n°

015/2011, celebradoentrea Tribunal de Justica de Alagaas e a Srn. MARIA ROSA DA SILVA. referente a Locacao (te imfivel situado na

Rua do Comercio, 611, Centro, Novo Lino/AL. destinado ao funcionamento do Forum local Desembargador Airton Ten6rio Ciwalcanie,

no valor de RS 1.269.21 (hum mil. duzentos e sessenta a nave reais e vinie e um centavos], que devera ser pago em 6 (seis) parcelas

iguais e mensais. perfazendo um valor global de RS 7 615.26 (sele mil, seiscen:os e quinze reais e vinte e seis cenlavos), mediante a

apresenra^ao das certidoes negalivas de debitos devndamenie atualizadas e declarafao qje comprove a inexislencia de vinculo dos

membroa da contra lada com esle Tribunal, que evidencie a praticadenepo:ismo.conformeateaiaaartigo20. V, eanigo3°daResolucao

7/2005 e/cu artigo 4° da resolucao 156/2012. ambas do CNJ.

A Subdirecao Geral para providencias.

Maceio, 23 de setembro de 2014.

DES. TUTMcS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

Vice-Presidente. no exercfcio da Presidencia

SUBDIRECAO-GERAL

SUMULA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2011

DO PROCESSO ADMIN ISTRATIVO N" 02330-1 2014.001

PARTES: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS E A SENHORA MARIA ROSA DA SILVA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tern como objelo a pronogacao do prazp de vigenda do Conirato na 15/2011. referente a

a^ao Oficial do Tribunal do Justija Go Eslaso uo Alagoa$ - Loi FoQeral n° 11.419/06, art. -1°


