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

Fone: (82) 4009-31671 

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E O 
SENHOR PAULO RICARDO TENÓRIO 
CAVALCANTE. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito 
.público interno, inscrito no CNP) sob o tf. 12.473.062/0001-08, estabelecido na Praça Marechal 
Deodoro da Fonseca, 319. CCIll" Maceió/AL., neste ato representado por seu Presidente, o 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante denominado LOCATÁRIO, e o Senhor 
PAULO RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE, brasileiro, casado, advogado, residente e 
domiciliado na Rua Prof. Doiningos Rodrigues. 41 — Bairro Centro — Arapiraca/AL, inscrito no CPF 
sob o á.° 802.469.154-04. doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar o presente contrato, 
em decorrência do Processo Administrativo n" 20E7/5377, referente à Dispensa de Licitação, mediante 
sujeição às seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS 
Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos 

que compõem o Processo Administrativo n°201715377. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel situado na Rua Monsenhor 

Macedo, 05. Centro na Cidade de Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento provisório do Juizado da 
Infanda e da Juventude de Arapiraca — AL. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO 
O prazo .cle locação é de 6 iniarntio, iniciando-sê em 26 (tinte e seis) ilidulbo de 

2011, estendendo-st até 25  (vinte e cinco) dejunciro de 2018, com nússibilidade de rescisão 
unilateral do contrato quando concluída a construção do Fórum da Comarca de Arapiraca que 
abarcará O 	da Infância e Juventude. 

Poderá o contrato ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o 
interesse público e a critério do LOCADOR. nos moldes do art. 57. II da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO 
O LOCATARto pagará ao LOCADOR a importáneia global de R$ 27.420,90 (vinte e 

seu: mil, qnattocetttos e vinte reais e noventa centavos), que deverá ser paga ein 4 (seis) parcelas 
iguais e mensais de RS 4.570,15 (ptatro mil, quinhentos e setenta reais e quinze centavos), 
constimidas pelo valor mensal da lucação, de RS 4.476,40 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis 
reais e. quarenta centavos), somado a uma (de um total de seis) parcela do IPTIE20 17 do imóvel no 
valor de 115 93,75 (noventa e três reais e setenta cinco centavos). totalizando o valor ineneionadõ. 

Pagará ao LOCADOR, ate o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, (Ar meio de 
depósito na conta corrente pertencente ao LOCADOR. 

CLÁUSULA QUINTA: DO CRÉDITO 
As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE 

TRABALHO: 02.003.02.122.0003.2431.4930.210— MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DO PODER 
JUDICI ÁRIO — GRAU, FONTE: 0100 — RECURSOS ORDINÁRIOS; ELEMENTO DE DESPESA: 
33,90-36 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. 

CLÁCS1 ILSIEn: DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL 
Q imóvel, objeto deste contrato, será utilizado exclusivamente para o funcioname 

provisório do Juizado da Infilociat da Juventude de Arapiraca — AL. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: 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. 

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

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1 -Do LOCATÁRIO 

à) Não introduzir -modificações ou transformações no imóvel sem a prévia antorizaçãO, 
por escrito. do LOCADOR, 

h) devolver o. imóvel locado nas meSmas condiçóes em que o recebeu, salvo as 
deteriorações decorrentes do seu uso nonnal, ou por modificações efetuadas peto LOCATÁRIO, 
devidamente autorizadas pelo LOCADOR; 

e) providenciar as reformas que porventura se fizerem necessárias quando da devolução 
do imóvel locado; 

cl) encaminhar ao LOCADOR, no prazo de até OS (cinco) dias;  a, partir da assinatura, 
copia deste contrato. 

II - DO LOCADOR; 

a) receber -o ittóvel, após seu uso pelo LOCATÁRIO, assinando o termo de devolução 
das chaves 

h) responsabilizar-se pelo Cumprimento de todas as cláusulas do presente contrato e na 
legislação especifica. essencialmente nó quetange à transferência do imóvel a terceiros; 

Parágrafo único, Caso o LOCADOR não assine o documento eonstante.no  item "a". Mi 
não se manifeste por escrito, será considerado entregue o imóvel, inexisiitido, a partir daquela data, 
quaisquer valores pendentes de pagamento ao LOCADOR, exceto aqueles inerentes à própria locação 
do imóvel. 

CLÁUSULA NONA: DO' REAJUSTE 
O valor do aluguel ;do imóvel locado poderá ser reajustado, anualmente, pelo IGIVM 

(indice Geral de Preços do Mercado —mês anterim1), calculado pela Fundação Getúlio Vargas --(FGV), 
contados a partir de sua vigência. 

CLÁUSULA DECUVIA:.DAS  SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS 
As-  sanções administrativas que poderão ser aplicadas ao LOCADOR, serão as seguintes: 

I — ADVERTÊNCIA: em caso de infrações cometidas Mie prejudiquem a lisura do 
processo licitatorio  ou que venham a causar dano ao LOCATÁRIO ou a terceiros; 

H — MULTA: 

a) 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, sobre o valor do aluguel mensal contratado,. 
nu caso de atraso -na assinatura do termo de entrega das chaves, até o. limite máximo 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. até o limite /6 ihto. pelotOCATÁRIO; 1 máximo de 10% (dez por cento). C111 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 
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c) 	10% (dez por cento) sobre o valor total contratado no caso de desistência do 
aluguel. 

fll — SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO POR 
ATÉ 02 (DOIS) ANOS: Será aplicada nos seguintes casos: 

a) deixar de entregar ott 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 riscai; 
e) descumprir prazos e condições estabelecidos neste contrato; 

1V — DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: para os casos em que o LOCATÁRIO, 
após análise dos faloS, constatar que o LOCADOR praticou falta grave. 

§ 4" será considerado desistência da locação quando o LOCADOR não assinar o contrato 
tu. assinando-ó, não entregar as chaves. 

§ 2" Ás 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 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 'RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido nos seguitstto casos: 

E 	por ato unilateral, escrito, do LOCATÁRIO, nos casos enumerados nos incisos 1 a X11 
e,XVII do art. 78 da Lei n°8.66611993: 

— amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio coni 
antecedência -miniitta de 10 (trinta) dias, observado o disposto nos §§ 1° e 2', do art. 79, da Lei de 
Licitações. resguardado o interesse público; 

(li —judicialmente, nos renutro da legislação vigente. 

§1° O descumprimento por parte. do LOCADOR, de suas obrigações legais e/ou 
contramais, assegura ao LOCATÁRIO o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo. independente 
de aviso. interpelação judicial c/ou extrajudicial. 

§ 2° A rescisão do contrato, com base no Parágrafo anterior, sujeita ao LOCADOR. à 
multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, independentemente de outras muitas 
aplicadas jor inItações anteriores. 

3' Na aplicação destas penalidades e das demais previstas !reate instrumento serão 
admitidos os recursos previstos chi lei e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 

N' á I i da se tomada nos termos da lei, e expressamente em termo aditivo, que ao presente se aderirá, 
passando a dele fazer parte. 

USIA L .:C MA RUMA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS 

OMISSOS 
O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 	8.666/1993, suas 

alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da teo 
geral dos Contratos e as disposições de direito privada 
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MaceióiAL, Ido de 2017. 

TENOR CAVA C 
Locador 

dlib 	Á R 10 
-4.1frU (T, A LAGOA 

Páo Marechal Deodoro, 315, Centol! 
CEP: 57020-919, Maceió-ALl 

Fone: (82) 4009,3167! 

!Parágrafo único. Os casos omissos .serão resolvidos à luz da referida lei o stias 
aliem 'e 	correndo-se à analogia, aos costumes Caos princípios geráis do direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUÁRTA:  DO FORO 
Fica eleito o Faro da Comarca.  da Capital, com reánicia expressa de qualquer antro. por 

mais privilegiado que seja, para nele Serem dirimidas dúvidas t, questões oriundas do presente contrato, 

E, por assim estarem justas e acertadas, foi lavrado o presentétonirato em 02 (duas).  vias 
do igual teor, pára um só efeito, sem rasurat ou emendaS, p qual, depois do lido e.achadõ conforme', Vai 
assinado pelas partes, perante duas testemunhas a tudo prosentes. 

OTÁVI EA° AXEDES 
Des. Presidente do Tribunal de ,lu liça do Esta& de Alagoas 

Locatário 
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Por fim, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas DAGP, para anotações e arquivamento. Publique-se. Maceió, 1° de agosto de 
2017. 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO GERAL 

Processo Administrativo n°2017-5377 
Assunto: Celebração de Contrato de Locação PAULO RICARDO TENORIO CAVALCANTE 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ n° 
599/2017, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do Contrato n°037/2017, com o Senhor 
PAULO RICARDO TENÕRIO CAVALCANTE, que possui por objeto a locação do imóvel situado na Rua Monsenhor Macedo, 05, Centro 
na Cidade de Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento provisório do Juizado da Infância e da Juventude de Arapiraca AL, pelo período 
de 6 (seis) meses, iniciando-se em 26 (vinte e seis) de julho de 2017, estendendo-se até 25 (vinte &cinco) de janeiro de 2018, com 
possibilidade de rescisão unilateral do contrato quando concluída a construção do Fórum da Comarca de Arapiraca que abarcará o 
Juizado da Infância e Juventude. Será pago pelo locatário a importância global de R$ 27.420,90 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte 
reais e noventa centavos), que deverá ser paga em 6 (seis) parcelas iguais e mensais de R$ 4.570,15 (quatro mil, quinhentos e setenta 
reais e quinze centavos), constituídas pelo valor mensal da locação, de R$ 4.476,40 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e 
quarenta centavos), somado a uma (de um total de seis) parcela do IPTU/2017 do imóvel no valor de R$ 93,75 (noventa e três reais e 
setenta e cinco centavos), totalizando o valor mencionado. No ato da assinatura será necessária a juntada das certidões de regularidade 
fiscal devidamente atualizadas, declaração que comprove a inexistência de vinculo dos membros da contratada com este Tribunal, 
que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas Resoluções n° 156, de 08 de agosto de 2012 e n°07, de 18 de outubro de 2005, 
com as alterações promovidas pela Resolução n°  229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça CNJ: declaração de 
inexistência de fato posterior que impeça a empresa de contratar com a administração, conforme artigo 32, § 2°, da Lei n°8,666/93, bem 
como declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93. 

À Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 25 de julho de 2017. 

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO CONTRATO N°37/2017 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2017/5377) 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e o Senhor PAULO RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE 

DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel situado na Rua Monsenhor Macedo, 05, Centro na Cidade 
de Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento provisório do Juizado da Infância e da Juventude de Arapiraca AL. 

DO VALOR:0 LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a importância global de R$ 27.420,90 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte reais 
e noventa centavos), que deverá ser paga em 6 (seis) parcelas iguais e mensais de R$ 4.570,15 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e 
quinze centavos), consfituidas pelo valor mensal da locação, de R$ 4.476,40 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta 
centavos), somado a uma (de um total de seis) parcela do IPTU/2017 do imóvel no valor de R$ 93,75 (noventa e três reais e setenta e 
cinco centavos), totalizando o valor mencionado.Pagará ao LOCADOR, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, por meio 
de depósito na conta corrente pertencente ao LOCADOR. 

DA VIGENCIA: O prazo de locação ê de 6 (seis) meses, iniciando-se em 26 (vinte e seis) de julho de 2017, estendendo-se afê 25 
(vinte e cinco) de janeiro de 2018, com possibilidade de rescisão unilateral do contrato quando concluida a construção do Fórum da 
Comarca de Arapiraca que abarcará o Juizado da Infância e Juventude.Poderá o contrato ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) 
meses, observado o interesse público e a critério do LOCADOR, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 02.003.02.122. 
0003.2431.4930.210 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 10  GRAU, FONTE: 0100 RECURSOS ORDINÁRIOS; 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

DO REAJUSTE: 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), contados a partir de sua vigência. 

DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca da Capitai, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato. 

Maceió, 25 de julho de 2017. 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n°11.419/06, art. 40 



JisponlbIlização, quarta-feira, 2 de agosto de 2017 
	

Diário Oficial Poder Judiciário - Caderno JurisdIctonal e Administrativo 	 Maceió, Ano IX - Edição 1917 	9 

PAULO RICARDO TENORIO CAVALCANTE 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo Virtual n° 2017/4628 
Assunto: Celebração do 4° Termo Aditivo 

DESPACHO 

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epigrafe, bem como o Parecer n. GPAPJ n. 600/2017, • 
AUTORIZO a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Convénio n° 002/2013-TJ/AL, entre este Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
e o Serviço de Promoção do Bem Estar Comunitário - SOPROBEM. tendo por objeto a concessão de oportunidades de complementação 
de ensino e aprendizagem a 25 (vinte e cinco) menores, adolescentes e jovens na condição de aprendizes, regularmente matriculados, 
com frequência efetiva em escola de nível fundamental, representado por atividade participativa em situações reais da vida e do trabalho 
propiciadoras de treinamento prático e de aperfeiçoamento técnico, cultural, cientifico e de relacionamento humano. O presente Termo 
Aditivo tem como objeto a prorrogação do susocitado convénio por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 21 de agosto de 2017, 
estendendo-se até 20 de agosto de 2018. 

À Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 31 de julho de 2017. 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 4° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 002/2012 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2017/4628). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O SERVIÇO DE PROMOÇÃO DO BEM ESTAR 
COMUNITÁRIO SOPROBEM 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do Convénio n°. 002/2013 pelo período de 12 (doze) 
meses. 

DA PRORROGAÇÃO: A prorrogação Convênio será de 12 (doze) meses contados a partir do dia 21(vinte e um) de Agosto de 2017 
até a data 20(vinte) de Agosto de 2018. 

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

DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Maceió, 31 de julho de 2017. 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

VANILO DE ARAÚJO VIEIRA 
Presidente do Serviço de Promoção do Bem Estar Comunitário - SOPROBEM 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo Virtual n°2017/4424 
Assunto: 4' Termo Aditivo aos Contratos n° 025, 026 e 027/2013 Maestro Rodrigo Andrade Teixeira e outros. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epigrafe, assim como o Despacho GPAPJ n° 348/20167 
AUTORIZO a celebração do Quarto Termo Aditivo aos Contratos n° 025, 026 e 027/2013, celebrados com RODRIGO ANDRADE 
TEIXEIRA, ERLANE SOUZA DE MORAIS e ELISANGELA SILVA LEANDRO, respectivamente, que tem como objeto a contratação de 
profissional habilitado para serviços musicais; regência de coral, formação de músicos aprendizes, objetivando instaurar e desenvolver 
as atividades do Coral Institucional do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, bem como em comunidades carentes, com vistas 
prorrogação prezai pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 07/08/2017, estendendo-se até 06/08/2018. Os valores anuais 
dos Contratos n° 25, 26 e 27/2017 permanecerão em R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais), R$ 10.800,00 (dez mil e 
oitocentos reais) e R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), respectivamente. 

No ato da assinatura, é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, declaração que 
comprove a inexistência de vínculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas 
Resoluções n°156, de 08 de agosto de 2012 e n°07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução n°229, 
de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que impeça de contratar 
com a administração, conforme artigo 32, § 2°, da Lei n° 8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 
27, V, da Lei n° 8.666/93. 

À Subdireção Geral para as devidas providências. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas-Lei Federal n°11.419106, art. 40 
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