
PODER, 
,.P. JUDICIAM° 

DE ALAGOAS 

rraça marecnai Demoro, 319, Lenirei 
CEP: 57020-919, Maceió-AI, 

Fone: (82) 4009-3167 

CONTRATO N" 1 /2017 

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E 
RUBENS SARAFIAN IMOBILIÁRIA EIRELI 

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, 319, Centro, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante denominado LOCATÁRIO, com RUBENS 
SARAFIAN IMOBILIÁRIA- EIRELL inscrito no CNPJ sob o n° 24.203.236/0001-93, 
localizada na Avenida Álvaro Otacílio, n°3731, Loja 6, Condomínio JTR, Jatiúca, Maceió/AL, 
CEP: 57036-850, devidamente representada pelo empresário individual RUBENS SARAFIAN, 
brasileiro, comerciante, portador da cédula de identidade n" 7.899.522-X, e inscrito no CPF/MF 
sob o n° 046.329.278-21 residente domiciliado à Avenida Rangel Pestana, n° 1.060, Brás, São 
Paulo/SP, CEP: 03002-000, doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar o presente 
contrato, em decorrência do Processo Administrativo Virtual tf 2017-5564, mediante sujeição às 
seguintes cláusulas e condições contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS 	  

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o Processo Administrativo n°2017-5564. 

	CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a locação de prédio comercial localizado na Avenida Assis 
Chateaubriand, n° 2834, Pontal da Barra, CEP: 57.010-371, nesta cidade, destinado ao 
funcionamento provisório da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

CLAUSULA TERCEIRA: 1)0 PRAZO 	 1 

O prazo de locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, podendo ser rescindido o contrato a qualquer 
tempo, desde que previamente notificado o LOCADOR, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, contados do recebimento da notificação formal, quando a locação a for 
considerada desnecessária ou o imóvel inadequado ao serviço público, independentemente 
de multa ou sanção. 

Em obediência ao Art. 2° da Resolução n° 195/CN.1 de 03 de junho de 2014, a cláusula que versa 
sobre dotação orçamentária deverá prever as rubricas destinadas as despesas com o primeiro e 
segundo graus de jurisdição, quando couber. 

CLAUSULA QUARTA: DO PA, E NTO 
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O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a importância global de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais), que deverá ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 25.000,00 (vinte e 
seis mil reais) ao LOCADOR, até o dia 05 (cinco) do mês subseqüente ao vencido, por meio de 
depósito nu conta corrente pertencente ao LOCADOR. 

   

	J 

 

CLAUSULA QUINTA: DO CREDITO 

 

  

    

As despesas decorrentes do objeto desta adição correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, registrados no seguinte programa: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211.0000 -- Manutenção dos órgãos do Poder 
Judiciário 2° Grau; PTRES — 20003; Fonte: 0100 — Recursos Ordinários; P1: 1601; Elemento 
de Despesa: 33.90-39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica" 

Vet  0.151è ill1)1(.1 
Dl; MAGON't 

1 

1 	CLÁUSULA SEXTA: DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL 	  

O imóvel, objeto deste contrato, será utilizado exclusivamente para o funcionamento provisório 
da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Alagoas, não podendo ser sublocado, 
total ou parcialmente. 

CLAUSULA SETIMA: DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS 

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, além pagamento do 
consumo de água e energia correspondente. 

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

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇOES DAS PARTES 	  

I - DO LOCATÁRIO 
a) empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento em dia; 
b) publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diário Eletrônico da Justiça 
do Estado de Alagoas, órgão oficial de divulgação dos atos processuais c administrativos do 
Poder Judiciário de Alagoas; 
c) observar se o processo está instruído com laudo de vistoria do imóvel, com o intuito de 
detalhar as condições em que o mesmo está sendo recebido; 
d) não introduzir modificações ou transformações no imóvel sem a prévia autorização, por 
escrito, do LOCADOR; 
e) 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, por intermédio do Departamento Central de Engenharia e 
Arquitetura - DCEA, quando da devolução do imóvel locado; 
O elaborar termo circunstanciado para a entrega e devolução dits_chaves, assinado pelas partes, 
tão logo sejam feitas as correções necessárias no imóvel; -ndo da assinatura dos respectivos 

/ 	
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CLAUSULA NONA: DO REAJUSTE 	 1 

p PODER, 
JUDICIÁRIO 
DE ALAGOAS 

rraça mareenat ~coro, JI9, centro 
CEP: 57020-919, Maceió-AL 

Fone: (82) 4009-3167 

termos, forem observadas pendências em Mação aos laudos de vistoria respectivos, estes não 
poderão ser assinados até a regularização definitiva das pendências; e 
g) providenciar as reformas que porventura se fizerem necessárias quando da devolução do 
imóvel locado; 
h) encaminhar à LOCADORA, até o 50  (quinto) dia útil, a partir de sua assinatura, cópia deste 
contrato. 
i) produzir relatório detalhado com descrição das condições do imóvel, inclusive com registro 
fotográfico. 

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; 
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Administrativo 
n° 04077-5.2012.001. 

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. 

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), ou seja, 
a partir do décimo terceiro mês contados a partir de sua assinatura, caso haja prorrogação do 
contrato. 

Parágrafo único. Caso haja prorrogação do contrato firmado entre as partes, observando-se o 
disposto na Cláusula Terceira: Do prazo, o reajuste do valor do aluguel quando do decurso de 12 
(doze) meses contados da publicação da Súmula Contratual no Diário da Justiça Eletrônico, 
prescindirá de requerimento do LOCADOR. 

1 	CLAUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I — ADVERTÊNCIA: em caso de infraçôes cometidas que prejudiquem a lisura do processo 
administrativo 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 casro 
de atraso na assinatura do termo de entrega das chaves, até o limite máximo de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado; 
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b) 0,2% (zero vírgula 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. 

II — SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO POR ATÉ 02 
(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. 

ti 	CIÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO 

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 §§ l" 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 ao LOCADOR à multa 
nresciSória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, independe teinente de outras multas 

aplicadas por infrações anteriores. 
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OTÁVIO O PRAXEDES 
de Justiça do Estado de Alagoas 
catár.  

Des. Presidente do Tribu 

RUBENS SÃ AN 1M013ILIÁRIA - EIRELI 
Locador 

• PODER, 
q. , JUDICIÁRIO 

• DE ALAGOAS 

rraça marecnat m000ro, 519, Centro 
CEP: 57020-919, Maceió-AL 

Fone: (82) 4009-3167 

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

1 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇAO DO CONTRATO 	 

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. 

I 	CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 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. 

1 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 	  

 

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 Contrato 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. 

Maceió/AL, 

TESTEMUNHAS: 
1° 	  
CPF n°. 

2°. 
CPF n°. 
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