
10/12/2021 07:10 SEI/TJMG - 7355744 - Contrato

https://sei.tjmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8273322&infra_sistema=1000… 1/10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gonçalves Dias, Nº 1260 - Bairro Funcionários - CEP 30140-096 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br

Andar: 6º

CONTRATO Nº 311/2021

 

GECONT/CONTRAT

Ct. nº. 311/2021 (SIAD nº. 9315608)

 
CONTRATO de locação de imóvel que entre si estabelecem o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS e
a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO – CNC. 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, nº. 4.001, Bairro Serra, inscrito no
CNPJ sob o nº. 21.154.554/0001-13, a seguir denominado LOCATÁRIO, neste ato representado pela Juíza
Auxiliar da Presidência, ROSIMERE DAS GRAÇAS DO COUTO, conforme delegação de competência que
lhe foi atribuída pela Portaria TJMG nº. 4.874/PR/2020, de 03 de julho de 2020, e, de outro,
a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – CNC,
empresa sediada no SBN, QUADRA 01, BLOCO B nº 14º, 15º ao 18º Andar, Asa Norte, Brasília/DF, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº sob o n.º 33.423.575/0001-76, a seguir denominada LOCADORA, neste ato
representada pela empresa administradora IRIS GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 16.434.533/0001-11, CFDF nº 07.615.302/001-60, com sede no SCS Quadra 04, Edifício Vera Cruz, 5º
andar – Brasília/DF, representada por seu Procurador, Sr. JUBERLÂNDIO DIONÍZIO NERI, inscrito no CPF
sob o nº 504.562.021-53, têm entre si justo e contratado o que mutuamente se outorgam e aceitam, a saber:

 

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Contrato ora celebrado tem por objeto a locação do imóvel situado no Setor
Bancário Norte - SBN, Quadra 01, Bloco B, n.º 14, 8º Pavimento - Sala 804, Asa Norte, Brasília/DF, de
propriedade da LOCADORA, que o LOCATÁRIO declara receber com os acabamentos, equipamentos e
divisões que constarão no LAUDO DE VISTORIA INICIAL, que será parte integrante do presente contrato
com todas as instalações em pleno funcionamento.

1.1. A presente Locação, fundada no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93, Processo SIAD nº.
862/2021 - Contratação Direta nº. 057/2021 - Nota Jurídica de Dispensa de Licitação nº. 390/2021,
Processo SEI nº. 0357797-86.2021.8.13.0000 é destinada à Representação do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais em Brasília - DF.

 

 DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento e
fiscalização dos serviços objeto deste Contrato serão geridos pelo(a)  servidor(a) efetivo(a) vinculado à Diretoria
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Executiva de Engenharia e Gestão Predial - DENGEP, que designará o(a) servidor(a) efetivo(a) a quem incumbirá
a fiscalização contratual.

2.1. A administração e fiscalização pelo TRIBUNAL não excluem nem reduzem a responsabilidade da
LOCADORA pelo cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento.

2.2. Os gestores/fiscais deste Contrato devem acompanhar a regularidade fiscal da LOCADORA durante toda a
execução contratual, tomando as providências cabíveis junto à mesma, caso a manutenção dessa regularidade
seja alterada.

2.2.1. A regularidade referida neste subitem abrange também a verificação dos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA;

d) Cadastro de Fornecedores Impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual –
CAFIMP;

e) Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto ao CAGEF.

2.3. Os gestores/fiscais deste Contrato devem monitorar e reavaliar periodicamente os riscos de integridade da
LOCADORA, conforme regulamento próprio.

2.4. A forma de comunicação entre os gestores e/ou fiscais do TRIBUNAL e a LOCADORA deverá ser
realizada, preferencialmente, pelo SEI.

2.5. O gestor deste Contrato poderá solicitar à LOCADORA informações complementares para
acompanhamento de questões relacionadas à sua Integridade.

 

DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

CLÁUSULA TERCEIRA: O LOCATÁRIO receberá o imóvel, objeto deste Contrato, nas condições
registradas no laudo de vistoria inicial, elaborado pela Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial –
DENGEP, o qual deverá ser devidamente aprovado pela LOCADORA, e após será parte integrante deste
Contrato.

3.1. O laudo de vistoria inicial será emitido após as adaptações do imóvel a serem realizadas pela LOCADORA
com a assinatura de ambas as partes.

 

DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL

CLÁUSULA QUARTA: Os serviços listados abaixo serão executados pela LOCADORA, no prazo de até 60
(sessenta) dias, contados da data da última assinatura deste Contrato:

I. Instalação de divisórias piso-teto com enchimento acústico;

II. Instalação de pontos elétricos, lógicos e de iluminação;

III. Instalação de forro modular;

IV. Adaptação do ar-condicionado;

V. Instalação de piso vinílico;

VI. Pintura;

VII. Elaboração e aprovação do projeto de incêndio junto ao Corpo de Bombeiros;

4.1. Os projetos com o layout a ser aplicado no imóvel, elaborado pelo LOCATÁRIO, são partes integrantes e
complementares deste Contrato para todos os fins de direito.
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4.2. Terminada a execução das obras a cargo da LOCADORA, esta notificará o LOCATÁRIO para aceitação
das obras e serviços mediante a emissão do laudo de vistoria inicial.

4.2.1. O laudo de vistoria inicial deverá ser emitido constando a lista dos serviços e obras executados pela
LOCADORA, bem como o registro detalhado das condições físicas do imóvel no momento do seu efetivo
recebimento e conter as assinaturas de ambas as partes.

4.3. Havendo recusa pelo LOCATÁRIO das intervenções realizadas pela LOCADORA, por culpa exclusiva
desta, que impeçam o uso imediato do imóvel pelo LOCATÁRIO, incidirão as sanções previstas na alínea “b”
do caput da Cláusula Décima Terceira deste Contrato.

4.4. Os vícios ocultos, não passíveis de identificação no laudo de vistoria inicial, serão de responsabilidade
exclusiva da LOCADORA.

4.5. O valor dos investimentos para adaptações do imóvel para uso do LOCATÁRIO deverá ser comprovado
por meio da apresentação de notas fiscais de materiais e mão de obra ou documentação pertinente no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, após a emissão do laudo de vistoria inicial.

4.5.1. O valor dos investimentos apurado para ressarcimento à LOCADORA, nos termos do subitem 12.1. da
Cláusula Décima Segunda deste Contrato, será atualizado pelo índice INCC até a data da rescisão, caso esta
ocorra antes do prazo de 60 meses.

 

DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

CLÁUSULA QUINTA: Terminada a locação, o LOCATÁRIO deverá devolver o imóvel livre e
desembaraçado de pessoas e coisas, em perfeito estado de conservação e limpeza e no estado em que o
recebeu, nas mesmas condições descritas no laudo de vistoria inicial.

5.1. Em caso de novas benfeitorias a serem executadas pelo LOCATÁRIO e autorizadas pela LOCADORA,
esta poderá exigir que, antes da devolução do imóvel, o LOCATÁRIO a remova, às suas próprias custas, a fim
de que estes sejam restituídos ao estado em que foram entregues ao LOCATÁRIO, conforme descrição
constante no laudo de vistoria inicial.

5.2. Quando da devolução do imóvel, o LOCATÁRIO emitirá o termo de entrega de chaves e o laudo de
vistoria final, no qual constarão todos os serviços necessários para que sejam reestabelecidas as mesmas
condições descritas no laudo de vistoria inicial do imóvel.

5.2.1. O LOCATÁRIO poderá optar pelo ressarcimento em espécie à LOCADORA do valor correspondente
ao custo total dos serviços necessários para o reestabelecimento das mesmas condições do imóvel constantes no
laudo de vistoria inicial.

5.2.2. O valor a ser ressarcido à LOCADORA será o menor dentre os três orçamentos obtidos, desde que
sejam realizados com empresas de confiança e previamente aprovadas pela LOCADORA, preferencialmente,
no local de situação do imóvel locado.

5.3. Caso a LOCADORA discorde da descrição dos serviços constantes no laudo de vistoria final ou do valor
apurado e constante no menor dos orçamentos apresentados, deverá apresentar impugnação no prazo de 15
(quinze) dias úteis, por escrito, mediante justificativa, à Coordenação de Gestão Predial - COGEP, mediante
envio de mensagem eletrônica (e-mail) à analisedecontas@tjmg.jus.br ou pelo endereço Av. do Contorno, nº.
629, 2º andar, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP n°. 30110- 911, que responderá de forma
fundamentada.

5.3.1. A não apresentação da impugnação no prazo implicará preclusão do direito de apresentá-la em momento
posterior, bem como a aceitação tácita do menor valor dentre os três orçamentos obtidos pelo LOCATÁRIO.

5.4. A apresentação da impugnação mencionada no subitem 5.3 desta Cláusula não obstará a devolução do
imóvel, nem a entrega das chaves e rescisão deste Contrato.
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5.5. O pagamento dos aluguéis só será devido até a data da entrega das chaves ou da recusa da LOCADORA
em recebê-las, na forma descrita no subitem 12.3.1 da Cláusula Décima Segunda deste Contrato.

5.6. O termo de entrega de chaves só será expedido com a apresentação do corte final de energia elétrica, com
os respectivos comprovantes de quitação junto à concessionária/prestadora do serviço, bem como dos
comprovantes de quitação das despesas de condomínio.

5.7. As novas benfeitorias introduzidas pelo LOCATÁRIO poderão ser negociadas com a LOCADORA, a
qual manifestará seu interesse ou não, sendo certo que caso possua interesse ocorrerá a compensação do valor
atribuído às novas benfeitorias e o valor apurado pelos serviços necessários à restituição das condições iniciais do
imóvel, descritas no caput da Cláusula Quinta deste Contrato.

 

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de vigência da presente Locação será de 60 (sessenta) meses, contado a
partir da data da última assinatura deste Contrato, podendo ser prorrogado, por acordo entre as partes, mediante
Termo Aditivo.

6.1. Em caso de alienação do imóvel locado, descrito na Cláusula Primeira, o presente Contrato permanecerá
vigente até o término do prazo estabelecido no caput desta Cláusula.

 

DO VALOR

CLÁUSULA SÉTIMA: O LOCATÁRIO pagará à LOCADORA mensalmente, pela locação do imóvel
descrito na Cláusula Primeira, o valor de R$10.128,00 (dez mil, cento e vinte e oito reais) a título de aluguel.

7.1. O valor total do presente Contrato, considerando a condição estabelecida no subitem 7.5 da Cláusula
Sétima deste Contrato, perfaz o montante de R$607.680,00 (seiscentos e sete mil seiscentos e oitenta
reais), observado o reajuste descrito no subitem 7.3 desta Cláusula.

7.2. As despesas acima correrão à conta da Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.2091.3.3.90.39.20
ou de outra que vier a ser consignada para este fim.

7.3. O valor locatício fixado no caput desta Cláusula admitirá reajuste a cada 12 (doze) meses, contados a partir
da data da última assinatura deste Contrato, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

7.3.1. Para que seja efetuado o reajuste anual previsto, a LOCADORA deverá solicitá-lo por escrito, antes do
vencimento do período a ser considerado como base para o respectivo cálculo, mediante envio de mensagem
eletrônica (e-mail) à analisedecontas@tjmg.jus.br.

7.3.1.1. Caso não se proceda, oportunamente, a essa solicitação, tem-se por renunciado o direito ao reajuste.

7.4. O valor do aluguel poderá ser revisto, a qualquer tempo, mediante requerimento da parte interessada e
realização de laudo de avaliação, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado.

7.4.1. Havendo revisão do valor do aluguel, o período de 12 (doze) meses para reajuste do valor locatício
começará a contar da data de assinatura do Termo Aditivo.

7.5. O LOCATÁRIO assume todas as obrigações financeiras em relação ao imóvel a partir do seu efetivo
recebimento, o que se dará a partir da data de assinatura do laudo de vistoria inicial, assinado por ambas as
partes, depois de cumpridas as obras de responsabilidade da LOCADORA previstas na Cláusula Quarta deste
contrato.

 

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA: O valor mensal do aluguel será depositado, no 7º (sétimo) dia útil do mês subsequente
ao vencido, em conta bancária indicada pela LOCADORA.
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8.1. O LOCATÁRIO somente dará início ao pagamento do valor acordado no caput da Cláusula Sétima deste
Instrumento, a partir do efetivo recebimento do imóvel, nos termos do subitem 7.5 da Cláusula Sétima deste
Contrato, desde que o imóvel esteja em condições de ocupação pelo LOCATÁRIO, nos termos definidos nos
subitens 4.2.1 e 4.3 da Cláusula Quarta deste Contrato.

8.2. Quando a locação não ocorrer na integralidade do mês, o pagamento será calculado pro rata temporis.

 

CLÁUSULA NONA: A LOCADORA deverá efetuar o cadastro e manter sua regularidade no CAGEF
(Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais) durante todo o período de vigência deste
Contrato para receber os pagamentos dos aluguéis, ressarcimentos e reembolsos efetuados por parte do
LOCATÁRIO.

 

 

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA DÉCIMA: São encargos das partes:

10.1. DO LOCATÁRIO:

10.1.1. Os pagamentos diretamente às pessoas competentes, tais como ao Condomínio, às concessionárias ou
fornecedoras dos serviços, ou à LOCADORA, quando for o caso, nos respectivos prazos de vencimento, das
tarifas abaixo relacionadas, cujos valores estimados observarão as devidas suficiências nas dotações
orçamentárias:

a) Energia Elétrica, inclusive Taxa de Iluminação;

b) Despesas ordinárias de condomínio;

c) Reembolso dos encargos descritos no subitem 10.2.2, alínea "a", desta Cláusula, correspondentes ao período
efetivamente locado.

d) Demais taxas e encargos incidentes sobre os imóveis, observados os artigos 22 e 23, da Lei 8.254/1991.

10.1.1.1. O LOCATÁRIO arcará com o pagamento destes encargos somente após o efetivo recebimento do
imóvel, o que se dará a partir da data de assinatura do laudo de vistoria inicial, nos termos do subitem 7.5 da
Cláusula Sétima deste Contrato, depois de cumpridas as intervenções de responsabilidade da LOCADORA
previstas na Cláusula Quarta deste contrato.

10.1.1.2. O LOCATÁRIO deverá providenciar a transferência da titularidade da tarifa descrita no subitem
10.1.1 desta Cláusula, alínea “a” e “b” para o nome do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS.

10.1.2. O LOCATÁRIO deverá emitir o laudo de vistoria inicial, previsto no subitem 3.1, após conclusão dos
serviços de adaptação do imóvel descritos na Cláusula Quarta deste Contrato.

10.1.3. O LOCATÁRIO deverá providenciar a realização dos serviços de manutenção do imóvel decorrentes
do seu uso normal e que se destinem a repor as condições de habitabilidade.

10.1.4. O LOCATÁRIO poderá providenciar a averbação deste Contrato junto à matrícula do imóvel objeto de
locação, se for de seu interesse, às suas exclusivas expensas. Não poderá o LOCATÁRIO para tal fim exigir
qualquer outro ato que venha a descaracterizar a situação registral atual do imóvel ou que acarrete ônus financeiro
para a LOCADORA.

10.1.5. O LOCATÁRIO deverá entregar à LOCADORA, caso esta solicite e no prazo por ela indicado, os
comprovantes originais de pagamentos/reembolso de todos os encargos e tributos citados neste Contrato ou,
mesmo quando não citados, de todos aqueles de sua responsabilidade e que pelo LOCATÁRIO tenham sido
pagos.
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10.1.6. Na hipótese do LOCATÁRIO não efetuar o pagamento pontual dos encargos acima citados, a
LOCADORA, sem a isto estar obrigada, poderá fazê-lo e exigir do LOCATÁRIO o reembolso total e de uma
só vez, acrescido do valor das multas, juros e da correção monetária, inclusive aquelas impostas pelos órgãos
competentes, quando for o caso.

10.1.7. Em qualquer hipótese responde o LOCATÁRIO pelo pagamento das multas ou sanções legais impostas
pelos órgãos arrecadadores, e/ou pelo poder público, caso ocorra impontualidade na satisfação da obrigação
constante desta cláusula, alínea “a” ou infração de qualquer norma legal/contratual que resulte em penalidade à
LOCADORA.

10.2. DA LOCADORA:

10.2.1. A LOCADORA será responsável pela execução dos serviços de adaptação do imóvel nos termos da
Cláusula Quarta deste Contrato, bem como de sua manutenção com vistas a solucionar problemas decorrentes
de infiltrações, trincas, fissuras, desprendimento de materiais de revestimento, mau funcionamento de esquadrias
das janelas, dentre outros que porventura surgirem, desde que derivados do uso normal do imóvel.

10.2.1.1. O LOCATÁRIO deverá enviar comprovação dos problemas à LOCADORA ou a quem esta indicar,
antes do início dos reparos, a fim de comprovar a existência deste dano, sua extensão, bem como a ausência de
responsabilidade do LOCATÁRIO no evento.

10.2.1.2. O LOCATÁRIO, nestas hipóteses, deverá sempre permitir a entrada da LOCADORA no imóvel, e
daqueles profissionais contratados por esta para a execução dos serviços, devendo a LOCADORA informar
com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência o dia e horário dos serviços, exceto em casos de extrema
urgência, em que não haverá necessidade de aviso prévio.

10.2.2. O pagamento dos encargos abaixo relacionados:

a) IPTU do imóvel objeto deste Contrato, inclusive taxa de coleta de resíduos e taxa de fiscalização de aparelhos
de transporte, se houver;

b) Despesas extraordinárias de condomínio, se existentes;

10.2.3. A LOCADORA encaminhará para a Coordenação de Gestão Predial – COGEP as faturas e
comprovantes de pagamentos correspondentes para reembolso, nos termos do subitem 10.1.1. alínea "c" desta
Cláusula, mediante envio de mensagem eletrônica (e-mail) à analisedecontas@tjmg.jus.br.

10.2.4. As despesas decorrentes de atraso nos pagamentos dos encargos descritos na alínea “a”, do item 10.2.2
desta Cláusula correrão exclusivamente por conta da LOCADORA.

10.2.5. Finda a locação, tem a LOCADORA o prazo de 30 (trinta) dias para solicitar o reembolso de IPTU e
ÁGUA E ESGOTO referentes ao período locado.

10.2.5.1. Expirado esse prazo, o LOCATÁRIO estará liberado da obrigação.

10.2.6. Cabe à LOCADORA providenciar o Protocolo de entrada do pedido de Reaprovação do Projeto de
Incêndio e Pânico, em até 90 (noventa) dias, contados do término das intervenções descritas na Cláusula Quarta
deste Contrato.

10.2.6.1. O não cumprimento do prazo estipulado acima implicará a aplicação das sanções previstas no subitem
13.2 da Cláusula Décima Terceira deste Contrato.

10.2.7. É assegurado à LOCADORA o direito de vistoriar e visitar o imóvel objeto deste Contrato mediante
combinação prévia, direito este extensivo a terceiros por ela indicados, com base no art. 23, IX da Lei nº
8.245/91. Todas as visitas serão previamente avisadas ao LOCATÁRIO com o prazo mínimo de 24h (vinte e
quatro horas) de antecedência.

 

DAS BENFEITORIAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As novas benfeitorias apenas serão indenizadas na hipótese estabelecida
no subitem 5.7 da Cláusula Quinta deste Contrato.
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DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Não poderá a LOCADORA reaver o imóvel, nem poderá o
LOCATÁRIO devolvê-lo, antes do 60º mês de vigência do contrato.

12.1 Caso o LOCATÁRIO opte por devolver o imóvel antes do prazo previsto no caput, deverá ressarcir à
LOCADORA o valor gasto com as intervenções para uso do LOCATÁRIO previstas na Cláusula Quarta deste
Contrato, desde que ela não tenha dado causa à rescisão antecipada, bem como que a devolução não se proceda
nos termos do subitem 12.2.2.

12.1.1 O valor a ser ressarcido será proporcional ao tempo faltante para completar o 60º mês de vigência, não
sendo devido em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato.

12.2. O presente Contrato será rescindido nos seguintes casos:

12.2.1. Por infração de qualquer de suas cláusulas, desde que notificada a parte faltante para sanar a falha e após
o transcurso do prazo concedido permanecer inerte, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial
ou por acordo entre as partes.

12.2.2. Em virtude de fatos alheios à vontade dos contratantes que impeçam o uso total ou parcial dos imóveis,
dispensando as partes, nestes casos, qualquer indenização.

12.2.3. Por ato unilateral do LOCATÁRIO, quando o interesse público o justificar.

12.3. Nos casos de acordo e interesse público de que tratam os subitens 12.2.1. (parte final) e 12.2.3. desta
Cláusula, a rescisão operar-se-á mediante a assinatura de Termo de Distrato, precedido sempre de pré-aviso da
parte interessada, com o mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência.

12.3.1. Expirado o prazo do pré-aviso, recusando-se a LOCADORA a assinar o Termo de Distrato e a receber
as chaves do imóvel, o fiscal deste Contrato, nomeado pelo LOCATÁRIO nos termos da Cláusula Segunda
deste Contrato, lavrará a respectiva certidão e considerar-se-á finda a locação, encerrando todas as obrigações
contratuais, inclusive o pagamento de aluguéis e demais encargos, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

12.4. A rescisão contratual, no caso da LOCADORA praticar atos lesivos ao LOCATÁRIO, será precedida
do devido Processo Administrativo sancionatório e/ou Processo Administrativo de Responsabilização (Resolução
TJMG nº. 880/2018).

12.5. Ocorrendo o atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento dos aluguéis devidos em virtude deste
Contrato, poderá a LOCADORA rescindir este instrumento, sendo garantido a esta o ressarcimento dos
prejuízos regulamente comprovados e custo da desmobilização bem como o recebimento dos aluguéis devidos
até da rescisão.

 

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pela inexecução total ou parcial deste Contrato ou pelo descumprimento
dos deveres nele descritos, sujeitar-se-á a LOCADORA às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;

b) Multa, correspondente até 3 (três) meses do valor do aluguel estabelecido, aplicável na hipótese da não
conclusão dos serviços/obras de responsabilidade da LOCADORA, no prazo descrito no caput da Cláusula
Quarta deste Contrato, ou não aprovação pelo LOCATÁRIO dos serviços realizados pela LOCADORA,
desde que esses fatos impeçam o uso imediato do imóvel pelo LOCATÁRIO.

13.1. As sanções de Advertência e Multa poderão ser aplicadas cumulativamente.

13.2. Após o transcurso do prazo previsto no subitem 10.2.6 da Cláusula Décima deste Contrato, sem que a
LOCADORA tenha apresentado o Protocolo de entrada do pedido de Reaprovação do Projeto de Incêndio e
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Pânico, será retido o valor total do aluguel de R$10.128,00 (dez mil cento e vinte e oito reais), mensalmente,
até apresentação da referida documentação.

13.2.1. Apresentada a documentação regular, será devolvido o valor integral retido à LOCADORA.

13.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº. 9.784/1999.

 

DA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A presente locação caracteriza-se como não residencial, submetendo-se
ao disposto nos artigos 51 e seguintes da Lei n°. 8.245/1993.

 

DA CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O LOCATÁRIO poderá ceder espaços físicos no imóvel locado para
instalações de órgãos e entidades integrantes dos poderes e funções constituídos, entidades representativas da
sociedade civil cujas finalidades institucionais guardem relação com as do TRIBUNAL e pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços de interesse do Poder Judiciário, nos termos da Resolução TJMG nº.
767/2014, mediante a comunicação expressa à LOCADORA.

 

DA ANTICORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A LOCADORA declara conhecer as normas de prevenção à corrupção
previstas na legislação brasileira, dentre elas a Lei Federal nº. 12.846/13 e seus regulamentos, e se compromete a
cumpri-las fielmente, e observando os princípios da legalidade, moralidade, probidade, lealdade,
confidencialidade, transparência, eficiência e respeito aos valores preconizados no Código de Conduta do
TRIBUNAL.

16.1. A LOCADORA deverá dar conhecimento aos funcionários de seus respectivos quadros que participarão
da execução contratual, sobre o Programa de Integridade do TRIBUNAL e sobre as demais normas editadas
por este TRIBUNAL sobre o tema.

 

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: É dever das partes contratantes observar e cumprir as regras impostas pela
Lei Federal nº. 13.709/18 (LGPD), suas alterações e regulamentações posteriores, devendo ser observadas, no
tratamento de dados, no âmbito do TRIBUNAL, a respectiva finalidade específica, a consonância ao interesse
público e a competência administrativa aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: É vedada à LOCADORA a utilização de dados pessoais repassados em
decorrência da contratação para finalidade distinta daquela do objeto deste Contrato, sob pena de
responsabilização administrativa, civil e criminal.

18.1. A LOCADORA deverá adotar e manter medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger
os dados pessoais armazenados, processados ou transmitidos em decorrência deste Contrato contra acessos não
autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilícito.

18.1.1. Caberá à LOCADORA implantar política para tratamento, com ênfase na prevenção ao vazamento de
dados, comprometendo-se a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações repassadas em
decorrência da execução contratual.

18.1.2. A LOCADORA compromete-se ao correto processamento e armazenamento dos dados pessoais a ela
atribuídos em razão de eventuais relações trabalhistas e/ou contratuais havidas em decorrência da contratação por
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este TRIBUNAL.

18.1.3. A LOCADORA deverá adotar as medidas de segurança e proteção dos dados pessoais porventura
recebidos durante e após o encerramento da vigência do pacto administrativo celebrado com o TRIBUNAL,
com vistas, principalmente, a dar cumprimento às obrigações legais ou regulatórias do controlador, respeitando os
prazos legais trabalhistas, previdenciários e fiscais para a guarda de tais dados, nos termos do art. 16, inciso I, da
Lei Federal nº. 13.709/18.

18.2. A LOCADORA deverá comunicar imediatamente ao TRIBUNAL, ao titular dos dados, e à Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou
dano relevante ao titular dos dados, em consonância com as providências dispostas no art. 48 da Lei Federal nº.
13.709/18.

18.3. Para a execução do objeto deste Contrato, em observância ao disposto na Lei Federal nº. 13.709/18
(LGPD), na Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº. 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação) e ao princípio da transparência, a LOCADORA e seus representantes ficam
cientes do acesso e da divulgação, por este TRIBUNAL, de seus dados pessoais, tais como número do CPF,
RG, estado civil, endereço comercial, endereço residencial e endereço eletrônico

 

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A eficácia deste Contrato decorrerá da publicação de seu extrato no órgão
de comunicação oficial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (“Diário Judiciário Eletrônico”) pelo
TRIBUNAL.

 

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato
reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei n°. 8.245, de 1991, e na Lei n°. 8.666, de 1993, subsidiariamente,
bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato,
independentemente de suas transcrições.

 

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir qualquer
dúvida oriunda deste Contrato.

 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento, no Sistema Eletrônico
de Informações do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

 

 

 

PELO LOCATÁRIO:

 
ROSIMERE DAS GRAÇAS DO COUTO

Juíza Auxiliar da Presidência

 

PELA LOCADORA:
JUBERLÂNDIO DIONÍZIO NERI
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Procurador 

 
GESTOR: DENGEP

RGF

 

Documento assinado eletronicamente por Rosimere das Graças do Couto, Juiz(a) Auxiliar da
Presidência, em 07/12/2021, às 16:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JUBERLANDIO DIONIZIO NERI, Usuário Externo,
em 07/12/2021, às 17:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 7355744 e o código CRC DB882379.

0357797-86.2021.8.13.0000 7355744v67

https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade


Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                   
 

Disponibilização: 9 de dezembro de 2021 
Publicação: 10 de dezembro de 2021 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 230/2021 
 

Página 7 de 41 
 

  

�

 
LICITANTE VENCEDOR: 
 
Lote Único: ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA 
Valor Total: R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais) 
 

GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Gerente: Maria Regina Araújo de Castro 

09.12.2021 
 

Contrato – Extrato 
 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC. - Ct. 311/2021 (9315608) de 07.12.2021 – SEI 
0357797-86.2021.8.13.0000- Objeto: Locação do imóvel destinada à Representação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
em Brasília - DF. – Vigência: 07.12.2021 a 06.12.2026. - Valor do Termo: R$ 607.680,00 na Dotação Orçamentária nº  
4031.02.061.706.2091.3.3.90.39.20 ou em outra que vier a ser consignada para este fim.  
 
Termo Aditivo – Contrato – Extrato 
 
Geraldo Domingos da Silva. - 4ºTA de 07.12.2021 ao Ct. 390/2009 (9046435) de 04.12.2009 – Processo 2323/2009 -SEI 
0328623-32.2021.8.13.0000- Objeto: Reajuste contratual e inclusão de cláusula. – Vigência: 07.12.2021 a 03.12.2024. - Valor 
do Termo: R$  4.034,88 na Dotação Orçamentária nº  4031.02.061.706.2091.3.3.90.36.11 ou em outra que vier a ser 
consignada para este fim.  
 
Jequitibá Engenharia e Empreendimentos Ltda. - 5ºTA de 07.12.2021 ao Ct. 188/2019 (9219867) de 05.08.2019 -SEI 0290475-
49.2021.8.13.0000 - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. – Vigência: 21.02.2022 a 21.04.2022. - Valor do Termo: Sem 
alteração  
 
Termo de Apostilamento - Contrato 
 
Juliana Pedrosa Silva.- 1º Termo de Apostilamento de 09.12.2021 ao Ct. 297/2021 de 03.12.2021.– - SEI 0384735-
21.2021.8.13.0000 – Objeto: Alteração da Dotação Orçamentária para  4031.02.061.706.4395.3.3.90.36.23 ou em outra que 
vier a ser consignada para este fim.–Valor do Termo: Sem alteração. 
 
Convênio – Extrato 
 
Lael Varella Educação e Cultura Ltda. - FAMINAS. – Termo de Cooperação Técnica nº 320/2021 de 07.12.2021– SEI 0291840-
66.2021.8.13.0024- Objeto: Mútua cooperação entre os partícipes, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação, com vistas 
a proporcionar a implementação do Posto de Atendimento Pré-processual - PAPRE do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de Belo Horizonte/MG, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
873/2018 do TJMG e alterações posteriores e a Resolução n.º 125/2010 do CNJ.. – Vigência: 07.12.2021 a 06.12.2026– Valor: 
Sem ônus para o Tribunal.   
 
Termo Aditivo – Convênio – Extrato 
 
Município de Medeiros/MG. – 1ºTA de 07.12.2021 ao Cv. 113/2021 de 13.04.2021– SEI 0331921-73.2021.8.13.0051- Objeto: 
Acréscimo de 01 (uma), passando o total para 02 (duas) servidoras cedidas. – Vigência: 07.12.2021 a 12.04.2025– Valor: Sem 
ônus para o Tribunal.  
 
Município de Lagoa dos Patos/MG. – 1ºTA de 09.12.2021 ao Cv. 112/2021 de 15.04.2021 – SEI 0239994-82.2021.8.13.0000- 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. – Vigência: 01.02.2022 a 31.01.2023– Valor: Sem ônus para o Tribunal.  
 
Município de Três Corações/MG. – 3ºTA de 09.12.2021 ao Cv. 212/2018 de 28.09.2018 – SEI 0341883-79.2021.8.13.0000- 
Objeto: Redução de 02 (dois), passando o total para 06 (seis) servidores, alteração do Anexo Único - Dados dos Servidores 
Efetivos Cedidos e inclusão de cláusula. – Vigência: 01.02.2022 a 27.09.2022– Valor: Sem ônus para o Tribunal. 
 
Município de Espinosa/MG. – 2ºTA de 09.12.2021 ao Cv. 214/2021 de 15.07.2021 – SEI 0366275-83.2021.8.13.0000- Objeto: 
Alteração do Anexo Único - Dados dos Servidores Efetivos Cedidos e inclusão de cláusula. – Vigência: 09.12.2021 a 
14.07.2025– Valor: Sem ônus para o Tribunal.  

 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Diretor Executivo: Eduardo Antônio Codo Santos 
 

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE 
Gerente: Roxana Emília Nazaré Pereira de Carvalho 

 
DIÁRIAS DE VIAGEM 

 


