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TERMO DE COMODATO POR TEMPO FIXADO DE BEM IMÓVEL 01242015 

TERMO DE COMODATO POR TEMPO FIXADO 
DE BEM IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A 
EMPRESA SOMA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1)0 ESTADO DE ALAGOAS, devidamente 
inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/0001-08, situado na Praça Marechal Deodoro, n' 319, 5" 
Andar, Bairro Centro, Maceió — Alagoas, CD' n" 57.000-000, representado neste ato pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO 
FREITAS, doravante denominado COMO.DATÁRIO, e a SOMA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com 'sede na rua Barão de Jaraguá, n" 247, sala 101-A, 
localizada no bairro de Jaragua, nesta cidade de Maceió, inscrita no CNPJ n" 09.487.958/0001-
23, neste ato representado por seu sócio RODRIGO OMENA LOPES DE FARIAS, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identificação n". 2000001125898, 
SSP/AL e inscrito no CPI' n°. 516.938.444-00, doravante denominado COMODANTE, 
resolvem celebrar o presente Termo de Comodato, que busca estimular o desenvolvimento do 
Poder Judiciário no Estado de Alagoas, mediante o constante no Processo Administrativo 
n.04581-1.201.5.001 e seguintes Cláusulas e Condições: 

CLÁUSULA 1— DO OBJETO 

Pelo presente instrumento particular a Empresa SOMA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, cede, provisoriamente e de forma não onerosa, ao Tribunal 
de Justiça de Alagoas, pelo período de 30(trinta) dias, a contar da publicação do extrato do 
presente termo, o direito de uso de terreno urbano, localizado na Rua Cel. Salustiano Sarmento, 
Barro Duro, Maceió/AL, conforme processo administrativo em epígrafe. 

Parágrafo único — O imóvel cedido será utilizado pelo COMODATÁRIO para 
armazenamento dos bens móveis que estão mantidos no depósito da Corregedoria, a fim de 
que seja realizado o levantamento dos mesmos, excluindo-se qualquer outra utilização 
incompatível com os objetivos ora avençados. 

CLÁUSULA 11—DAS OBRIGAÇÕES DO COMODANTE 

A COMODANTE compromete-se a: 

Parágrafo primeiro - Ceder o imóvel discriminado no presente Termo, conforme 
especificidades estabelecidas na Cláusula I, livre e pronto para utilização, garantindo ao 
CESSIONÁRIO a posse mansa e pacifica do bem, durante o prazo de 30(trinta) dias a contar 
da publicação do extrato do presente termo. 

Parágrafo segundo - Apresentar sempre que solicitado esclarecimentos, informações e 
documentos referentes ao objeto cio presente instrumei J que venham ser requeridos pelo 
CESSIONÁRIO na vigência deste contrato, 
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Parágrafo terceiro - Acompanhar e fiscalizar os procedimentos de utilização do terreno 
cedido, e opinar, quando solicitada, acerca das ações relativas a este Termo. 

Parágrafo Quarto. A COMODANTE não se responsabilizará pela segurança do terreno 
urbano a ser cedido, tampouco dos bens móveis a serem armazenados no local, cabendo, tão 
somente, a responsabilidade a C.ESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA II! —DAS OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO 

O CESSIONÁRIO compromete-se a: 

Parágrafo primeiro - Utilizar o Imóvel objeto deste ajuste, para uso exclusivo de 
armazenamento dos bens móveis que estão mantidos no Depósito da Corregedoria, não 
podendo, sob pretexto algum, ceder ou sub-rogar, no todo ou em parte, os direitos e obrigações 
a ele inerentes. 

Parágrafo segundo — Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do imóvel objeto 
deste instrumento. 

Parágrafo terceiro — Responsabilizar-se pela contratação e execução de todos os serviços 
necessários ao translado e armazenamento dos bens móveis a serem armazenados no terreno 
urbano cedido. 

Parágrafo quarto - Responsabilizar-se inteiramente pela Segurança do local e dos bens 
móveis armazenados. 

Parágrafo quinto — Manter o imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza, bem como 
em funcionamento regular, com pessoal adequado, de acordo com as competências que definir, 

Parágrafo sexto — Solicitar autorização escrita à COMODANTE para realização de quaisquer 
benfeitorias necessárias. Úteis ou voluptuárias, indispensáveis ao armazenamento dos bens 
móveis. 

Parágrafo sétimo — Retirar, ao término deste contrato, os móveis e equipamentos que lhe 
pertencerem, devolvendo o imóvel em boas condições de uso, com todas as eventuais 
benfeitorias realizadas após a entrega do imóvel, que passam a ser incorporadas ao mesmo. 

Parágrafo oitavo - Definir ()(a) servidor(a) com a função de gestor/fiscal, inclusive para fins 
de relacionamento com a COMODANTE. 

CLÁUSULA IV — BENFEITORIAS E/OU ACESSÕES 

O COMODATÁRIO não poderá realizar qualquer obra, benfeitoria ou acessão que venha 
modificar o imóvel cedido em comodato, sem a previa solicitação por escrito e aquiescência da 
COMODANTE. 

CLÁUSULA V - DO ÔNUS 

A celebração do presente termo será a it o gratuito, não envolvendo a 

transferência de recursos financeiros. 
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CLÁUSULA VI— DO PRAZO DE VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO 

O presente Termo de Comodato terá o prazo de vigência de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da publicação do extrato do presente instrumento. 

Parágrafo primeiro — Havendo interesse de ambas as partes, poderá ocorrer a renovação do 
prazo de vigência deste contrato mediante termo aditivo especifico, do qual deverá constar o 
valor da contratação pecuniária pelo período excedente a 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA VII — DA POSSE 

Por ocasião da assinatura do presente instrumento, pactuada está à transmissão 
da posse do •imóvel objeto deste Termo, garantindo-se ao COMODATÁR10, na qualidade de 
possuidor direto, as ações necessárias à defesa da posse. 

CLÁUSULA VIII —DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E RESPONSABILIDADE 
LABORAL 

É de inteira responsabilidade do COMODATÁR10 a designação de servidores 
ou contratação de empregados para desenvolvimento das atividades no armazenamento de bens 
moveis, na forma estipulada pelo art. 37, 11 da Constituição Federal, não havendo qualquer 
vinculo dos mesmos com a COMODANTE, nem sequer implicações de nulidade do contrato 
de trabalho previstas na Súmula 363 do C. TST. 

Pai-Mv-Mb único — É de inteira responsabilidade do COMODATÁRIO, a contratação e 
fiseanzação de empresas para fornecimento de bens e prestação de serviços de qualquer 
natureza, de forma que não haverá qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária da 
COMODANTE, por não ser a mesma tomadora dos serviços. 

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

São causas de extinção contratual, operando-se independentemente qualquer 

Formalidade judicial ou extrajudicial, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 

a) deseumprimento de qualquer das cláusulas estipuladas no presente contrato, ou infração de 
norma legal ou regulamentos, a que estejam as PARTES obrigadas a cumprir; 

h) decretação de falência, intervenção ou liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação 
judicial ou extrajudicial, a critério da outra PARTE; 

c) quando exaurido o prazo contratual; 

d) nos demais casos previstos na legislação em vigor. 

Parágrafo Único — Este contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, mediante 
comunicação expressa à outra parte, sem qualquer indenização. 

CLÁUSULA X — DA PUBLICAÇÃO 



itA  PODER, 
db 

Pr1)11ALAGOAS 
IUDICIAMO 

Maceió/AL, 02  de 

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 
CEP: 57020-919, Maceió-AL 

Fone: (82) 4009-3167 

O presente instrumento será publicado no Diário de Justiça Eletrônico, nos 
termos do parágrafo único do- art. 61, da Lei 8.666/93 e suas alterações, correndo as respectivas 
despesas às expensas do COMODATÁRIO. 

CLÁUSULA XI — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A comunicação e ou notificação entre as partes deverá ser realizada mediante 
carta registrada, fax ou e-mail, sendo consideradas validamente recebidas mediante a 
confirmação de recebido pela outra PARTE. 

Parágrafo primeiro - Qualquer alteração no presente instrumento só poderá ser realizada 
mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA XIII — DO FORO 

Fica eleito desde já o Foro da Cidade de Maceió, com exclusão de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja para . dirimir as dúvidas porventura decorrentes de 
interpretação ou exclusão deste Convênio. 

E por estarem os participes justos e acordados, firmam este instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor. 

de 2015. 

WASHINGTON EU ZDAMASCFNO  FREITAS 
Des. Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

ODATÁRIO 

RODRIGO O TENA LOPES DE FARIAS 
Representante Legal da Empresa SOMA 

COM ODANTE 

TESTEM UNHAS: 
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Maceió, 30 de setembro de 2015. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÉNIO N°006/2013 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°00281-5.2015.001) 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA MACEIOTEC COMÉRCIO E O CENTRO UNIVERSITÁRIO 
TIRADENTES - UNIT. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo do convênio n° 006/2013, celebrado entre este 
Tribunal de Justiça e o CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES UNIT, e que visa ofendo por objeto a conjugação de esforços, 
sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando â instalação e o funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania, nos termos do disposto no artigo 7°, IX, da Resolução n° 125 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, bem com no Ato 
Normativo n°63/2012 e Art. 1°, Parágrafo único, do Ato Normativo n° 1/2012, ambos do Tribunal de Justiça de Alagoas TJ/AL, atendendo 
ao dispositivo ao disposto no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do Convênio n° 006/2013 fica prorrogado por 24 (vinte equatro) meses, a contar de 01 de 
outubro de 2015, estendendo-se até 30 (trinta) de setembro de 2017.. 

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente 
aditivo. 

Maceió, 30 de setembro de 2015. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

DARIO ARCANJO DE SANTANA 
Reitor da UNIT. 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 04581-1.2015.001 
Assunto: Celebração de Termo de Comodato TJ/AL e SOMA. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o parecer da Procuradoria Geral 
GPAPJ n°343/2015, fls. 20, AUTORIZO a celebração do Termo de Comodato por Tempo Fixado de Bem Imóvel n. 072/2015, celebrado 
entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e a Soma Construtora e Empreendimentos LTDA, tendo por objeto a cessão, provisoriamente e 
de forma não onerosa, ao Tribunal de Justiça de Alagoas, pelo período de 30(trinta) dias, a contar da publicação do extrato do presente 
termo, o direito de uso de terreno urbano, localizado Rua Cel. Salustiano Santos, Barro Duro, Maceió/AL. 

Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 08 de outubro de 2015. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERMO DE COMODATO POR TEMPO FIXADO DE BEM IMÓVEL 072/2015 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°04581-1.2015.001) 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

DO OBJETO: Pelo presente instrumento particular a Empresa SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, cede, 
provisoriamente e de forma não onerosa, ao Tribunal de Justiça de Alagoas, pelo período de 30(trinta) dias, a contar da publicação 
do extrato do presente termo, o direito de uso de terreno urbano, localizado na Rua Cel, Salustiano Sarmento, Barro Duro, Maceió/AL, 
conforme processo administrativo em epigrafe. . 

Parágrafo único O imóvel cedido será utilizado pelo COMODATÁRIO para armazenamento dos bens móveis que estão mantidos no 
depósito da Corregedoria, a fim de que seja realizado o levantamento dos mesmos, excluindo-se qualquer outra utilização incompatível 
com os objetivos ora avençados. 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO: O presente Termo de Comodato terá o prazo de vigência de 30 (trinta) dias, contados 
a partir da publicação do extrato do presente instrumento. 

Parágrafo primeiro Havendo interesse de ambas as partes, poderá ocorrer a renovação do prazo de vigência deste contrato mediante 
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termo aditivo especifico, do qual deverá constar o valor da contratação pecuniária pelo periodo excedente a 30 (trinta) dias. 

DO FORO: Fica eleito desde já o Foro da Cidade de Maceió, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para 
dirimir as dúvidas porventura decorrentes de interpretação ou exclusão deste Convênio. 

Maceió, 08 de outubro de 2015. 

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Des. Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 
COMODATARIO 

RODRIGO OMENA LOPES DE FARIAS 
Representante Legal da Empresa SOMA 
COMO DANTE 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DA DESIGNAÇÃO DE GESTOR N°105-2015 

Processo n°. 04581-1.2015.001 Data: 08 de outubro de 2015 

Comodante: SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Objeto: Pelo presente instrumento particular a Empresa SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, cede, 
provisoriamente e de forma não onerosa, ao Tribunal de Justiça de Alagoas, pelo período de 30(trinta) dias, a contar da publicação 
do extrato do presente termo, o direito de uso de terreno urbano, localizado na Rua Cel. Salustiano Sarmento, Barro Duro, Maceió/AL, 
conforme processo administrativo em epígrafe. 

TERMO DE COMODATO: 072/2015 

Gestor: MARÇAL FONTES SILVEIRA CAVALCANTI. 

Dispõe sobre a designação de Gestor para a Contrafação indicada em epigrafe e dá outras providências. 

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
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 março de 2010 resolve: 

Designar o servidor, SR. MARÇAL FONTES SILVEIRA CAVALCANTI, lotado no Departamento Central de Engenharia e Arquitetura 
- DCEA, para a gestão do referido convênio, Processo Administrativo n°04581-1.2015.001, devendo o mesmo representar este Tribunal 
perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de fiscalização e controle previstas abaixo, 
bem como as constantes no Ato Normativo n° 25/2010, de 01 de março de 2010, resolve atribuir ao gestor as obrigações constantes nas 
alíneas a à n da presente designação. 

ANTENOR CLAUDINO DA COSTA JUNIOR 
Subdiretor Geral Substituto 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 04553-2.2015.001 
Assunto: TAC EMPRESA ATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP - Autorização do Desembargador Presidente Contrato 022/2011 

- JUNHO/2015. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, AUTORIZO o pagamento do Termo de Ajuste 
de Contas (TAC), à empresa ATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP, no valor de R$ 29.498,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais), relativo à prestação dos serviços de copa no mês de junho de 2015 do Contrato 022/2011, sendo imprescindível 
a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, declaração que comprove a inexistência de vinculo dos 
membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o artigo 2°, V, e artigo 3° da Resolução 
7/2005 e/ou artigo 4° da resolução 156/2012, ambas do CNJ, declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei nó 
8.666/93, bem como declaração da inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos termos do art. 
32, §2°. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 07 de outubro de 2015. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°04553-2.2015.001 
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