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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
041/2016, CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A SENHORA.' 
CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA E' 
OUTRAS. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n°  319, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/00014 
08, neste ato representado pelo seu Presidente, Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO,' 
doravante denominado LOCATÁRIO, e Senhora CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA, brasileira casada, 
professora, portadora do CPF n° 605.848.314-04 e da cédula de identidade no  812.856 - SSP/AL, representante 
legal das demais proprietárias do imóvel objeto dos autos — ZILDOMAR MARIA PEDROSA DOS SANTOS, I 

!brasileira, casada, professora, portadora do CPF n°699.488.794-49 e da cédula de identidade n° 899.739 - SSP/AL 
e SUZANi MARIA PEDROSA SILVA, brasileira, casada, professora, portadora do CPF n° 859.881.114-91 e da. 
cédula de identidade n° 1.106.021 - SSP/AL, doravante denominadas LOCADORAS, tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo n° 2019/12153, resolvem aditar este termo ao Contrato n° 041/2016, pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

DO OBJETO 
1 
• • CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo tem como finalidade a concessão de reajuste e a prorrogação 
¡prezai do Contrato n°  041/2016, referente à locação do imóvel localizado na Rua Vereador Renildo José dos Santos, 
44, Centro, no município de Coqueiro Seco/AL, destinado ao funcionamento do Tabelionato do Único Ofício daquela 
cidade. 

DA PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGÉNCIA . 	_ 

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n° 041/2016, a partir dofdia 
05 (cinco) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) até o dia 04 (quatro) de outubro de 2020 (dois mil e vinte). 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE 
TRABALHO: 02.003.02.122.0003.2431.4930.210 — Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário — 1° GRAU, 
FONTE — 0100 — Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-36 — Outros serviços de terceiros — 
Pessoa Física. 

DO REAJÚSTE 

CLÁUSULA QUARTA - Considerando que a variação do IGPM verificada entre os meses de AGOSTO de 2018 a 
JULHO de 2019 foi de 6,411330%, de modo que o valor da contraprestação mensal pecuniária passará a contar do 
novo prazo de vigência, de RS 372,96 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) para RS 396,87 
l (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos). _ 
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Resultado da Correçâo pelo IGILM (FGV) 

l Dados báSicos da correção pelo.IGP-N1 (FM/) 

Dados informados 

Data inicial 

Data final 

Valor nominal 

08/2018 

07/2019 

R$ 372,96 •( REAL) 

Dados calculados 

Índice de correção no periodo 

Valor percentual correspondente 

Valor corrigido na data final 

1,06411330 

6,411330% 

R$ 396,87 (REAL) 

DA RATIFICAÇAO  

CLÁUSULA QUINTA - Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não 
contrariem o presente aditivo. 

DA PUBLICAÇA0 

CLÁUSULA SEXTA - O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Eletrônico da Justiça 
do Estado de Alagoas, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei n°. 8.666/93. 
E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente, em cinco vias 
de -igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

DO FORO 

CLÁUSULA SÉTIMA - 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. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual 
teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas 
testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo. 

	6;›  
Si 



de 2019. 

DeS. TUTM 	DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiçada Estado de Alagoas 

Locatário 

C-Qctradict Re -una_ ta.axerSct ela 6:1\94Q. 
CLÁUDIA J1ÊGINA PEDROSA DA SILVA 	 e 

Procuradora das Sras. Zildomar Maria Pedrosa dos Santos e Suzani Maria Pedrosa da Silva 
Locadoras 

Testemunhas: 

Nome: 	 CPF: 	1/02.431/ -20  
Nome: 	 CPF: 	  

umpliwra,  
_... 
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SUBO IREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°067/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2019/12197). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 
LTDA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 20 de 
outubro de 2019 a 19 de outubro de 2020. 

O valor do presente contrato passa a ser de R$ 37.896,00, tendo em vista o desconto na renovação ofertado pela contratada, 
modificando, com o isso, o item 2.1 da Cláusula Segundo Valor da Despesa. 

DA PRORROGAÇÃO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, iniciando-se 
em 20 de outubro de 2019 a 19 de outubro de 2020. 

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, 17 de setembro de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Dr. MAURICIO CÉSAR BRÉDA FILHO 
Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 

Sr. PAULO ROBERTO RODRIGUES 
V3 Services Informação E Consultoria Ltda 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2019/12153 
Assunto: Prorrogação do Contrato n°4112016 CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA e OUTRAS 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epigrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n°737/2019, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°041/2016, 
celebrado com a Sra. CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA e OUTRAS, que tem como finalidade a concessão de reajuste e a 
prorrogação prazal do Contrato n°041/2016, referente à locação do imóvel localizado na Rua Vereador Renildo José dos Santos, 44, 
Centro, no municipio de Coqueiro Seco/AL, destinado ao funcionamento do Tabelionato do Único Oficio daquela cidade. Fica prorrogada 
por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n°041/2016, a partir do dia 05 (cinco) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) até o dia 04 
(quatro) de outubro de 2020 (dois mil e vinte). Considerando que a variação do IGPM verificada entre os meses de AGOSTO de 2018 
a JULHO de 2019 foi de 6,411330%, de modo que o valor da contraprestação mensal pecuniária passará a contar do novo prazo de 
vigência, de R$ 372,96 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) para R$ 396,87 (trezentos e noventa e seis reais e 
oitenta e sete centavos). 

No ato da assinatura, é indispensável 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, 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. At Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 02 de outubro de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°041/2016 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2019/12153). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A Senhora CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade a concessão de reajuste e a prorrogação prazal do Contrato n°041/2016, 
referente à locação do imóvel localizado na Rua Vereador Renildo José dos Santos, 44, Centro, no municipio de Coqueiro Seco/AL, 
destinado ao funcionamento do Tabelionato do Único Oficio daquela cidade. 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n°041/2016, a partir 
do dia 05 (cinco) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) até o dia 04 (quatro) de outubro de 2020 (dois mil e vinte). 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 02.00 
3.02.122.0003.2431.4930.210 Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, FONTE 0100 Recursos Ordinários, ELEMENTO 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11,419106, art. 40 
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DE DESPESA: 33.90-36 Outros serviços de terceiros Pessoa Fisica, 

DO REAJUSTE: Considerando que a variação do IGPM verificada entre os meses de AGOSTO de 2018 a JULHO de 2019 
foi de 6,411330%, de modo que o valor da contraprestação mensal pecuniária passará a contar do novo prazo de vigência, de R$ 
372,96 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) para R$ 396,87 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete 
centavos). 

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

DO FORO: As parles 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, 02 de outubro de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA 
Procuradora das Sras. aldomar Maria Pedrosa dos Santos e Suzani Maria Pedrosa da Silva 
Locadoras 

SUBDIREÇÃO--GÉPAL 

Processo Administrativo n°2019/12262 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE 

Considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo n°. 2019/12262, RATIFICO a 
dispensa de licitação reconhecida pela Procuradoria do Poder Judiciário (Despacho GPAPJ n°747/2019) para contratar com empresa 
PROMPOCIMA GESTA° EMPRESARIAL LTDA, que possui por objeto o fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa, inclusão 
e comparação de preços praticados pela Administração Publica, com a geração de relatórios que atendam as exigências da Instrução 
Normativa n°03/2017 do MPOG e pesquisa personalizada, por meio de acesso monousuário mediante login e senha para cada acesso 
contratado. 

Essa ratificação se fundamenta no inciso I do artigo 25 da Lei Federal n°. 8.666/93. 
O valor global estimado do contrato é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que deverá ser pago com recursos da seguinte dotação 

orçamentária: 
Programa de Trabalho: 02.122.0003.2211 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 2° GRAU, Natureza de 

Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, Fonte de Recurso: 0100 Recursos Ordinários. 
Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. 

Maceió, 02 de outubro de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°  2019/12262 
Assunto: Contrafação por inexigibilidade Ferramenta de pesquisa de preços. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epigrafe, sobretudo o Despacho GPGPJ n° 747/2019, 
emanado pela Douta Procuradoria Administrativa, AUTORIZO a celebração do Contrato n° 84/2019, por inexigibilidade de licitação, 
com fundamento no art. 25, I da Lei 8.666/93, com a empresa PROMAXIMA GESTA° EMPRESARIAL LTDA, que possui por objeto o 
fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa, inclusão e comparação de preços praticados pela Administração Pública, com a 
geração de relatórios que atendam as exigências da Instrução Normativa n°03/2017 do MPOG e pesquisa personalizada, por meio de 
acesso monousuário mediante login e senha para cada acesso contratado. O valor total do contrato é de R$ 17.000,00 (dezessete mil 
reais). 

No ato da assinatura, é indispensável 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 pratica 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. 

Maceió, 02 de outubro de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas- Lei Federal n°11.419/06, art. 4° 
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