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

Fone: (82) 4009-3167 
subdirecao@fial.jus.br  

QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 
087/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS E A SRA. TARITA DA ROCHA 
CAVALCANTE CAMELO. 

Pelo presente instrumento, 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, e as Senhoras TARITA DA ROCHA CAVALCANTE 
CAMELO, doravante denominada LOCADORA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo 
ao contrato sob o n° 087/2014, em decorrência do Processo Administrativo n° 2018/5315, 
mediante sujeição às seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o Processo Administrativo 2018/5315. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto o reajuste, na forma da Cláusula Oitava do 
Contrato n° 87/2014, bem como a prorrogação por 12 meses do prazo de vigência do contrato 
n° 087/2014, referente à locação do imóvel localizado na Rua Durval Guimarães, 402, Ponta 
Verde, Maceió/AL, destinado a abrigar provisoriamente as unidades do 1° Juizado Especial 
Cível e Criminal. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO 
Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 22(vinte e dois) de julho de 2018, 
estendendo-se até 21(vinte e um) de julho de 2019. 

CLÁUSULA QUARTA — DO REAJUSTE 
Considerando que a variação do IGPM verificada entre os meses de JUNHO de 2017 a ABRIL 
de 2018 foi de 2,8518600%, de modo que o valor da contraprestação mensal pecuniária passará 
de R$4.139,08 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e oito centavos) para R$4.257,12(quatro 
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta d 	ao orçamentária n°. 
2018/44 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
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Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 
CEP: 57020-919, Maceió-AL 

Fone: (82) 4009-3167 
subdirecao@tjal.jus.br  

PODER, 
-UDICIA.R10 

«4 $'- E ALAGOAS 

Programa de Trabalho: 02.003.02.122.0003.2431.0001.210 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO 
DO PODER JUDICIARIO 1° GRAU. Elemento de Despesa :3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. Fonte de Recurso :0100 - RECURSOS 
ORDINARIOS. Destinação:00000 — Livre. Rubrica Item:3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO 
DE IMOVEIS 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
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. 

CLÁUSULA SÉTIMA - 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. 

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. 

Maceió/AL, e 2018. 

OTÁVIO LE O P XEDES 
Desembargador Presidente do Tribunal de ustiça do Estado de Alagoas 

CONTRATAN 

<LC-  da^ 	 ce,___LoVer 

TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO 
Locadora 

TESTEMUNHAS: 

CPF n°. 

2°. 
CPF no. 
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Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Despacho GPAPJ n° 624/2018, 
AUTORIZO a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 039/2015, celebrado com a empresa MAQ-LAREM MÁQUINAS 
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, tendo por objeto sua prorrogação, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 17 de julho de 2018 
estendendo-se até 16 de julho de 2019, referente a serviços de impressão com fornecimento de equipamentos. 

Em caso de conclusão de processo licitatório de objeto idêntico ao do Contrato n° 039/2015,0 Tribunal de Justiça de Alagoas poderá 
rescindi-lo unilateralmente, notificando a Contratada com 15 (quinze) dias de antecedência. 

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 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, 16 de julho de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 4° Termo Aditivo ao Contrato n°039/2015 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/8347). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a empresa MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prezai do Contrato n°039/2015. 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n°039/2015, por 
mais 12 (doze) meses, a partir do dia 17 de julho de 2018 até 16 de julho de 2019. 

Parágrafo Único. Em caso de conclusão de processo licitatário de objeto idêntico ao do Contrato n° 039/2015, a CONTRATANTE 
poderá rescindi-lo unilateralmente, notificando a CONTRATADA com 15 (quinze) dias de antecedência. 

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mentidas 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, cóm exclusão de qualquer outro, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Maceió, 16 de julho de 2018. 

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

MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO 
Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora 
CONTRATANTE 

SEVERINO MEDEIROS DO NASCIMENTO 
MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CONTRATADA 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/5315 
Assunto: Celebração do 4' Termo Aditivo ao Contrato n° 087/2015 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Despacho GPAPJ n° 
506/2018, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 
087/2014, celebrado entre este Tribunal de Justiça de Alagoas e a Sra. TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO, que tem por objeto 
o reajuste, na forma da Cláusula Oitava do Contrato n° 87/2014, bem como a prorrogação por 12 meses do seu prazo de vigência, 
referente à locação do imóvel localizado na Rua Durval Guimarães, 402, Ponta Verde, Maceió/AL, destinado a abrigar provisoriamente 
as unidades do 1° Juizado Especial Civel e Criminal. O referido ajuste fica prorrogado por mais 12 meses, passando a vigorar a partir 
de 22(vinte e dois) de julho de 2018, estendendo-se até 21(vinte e um) de julho de 2019, pelo valor mensal de R$ 4.257,12(quatro mil, 
duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). 

Se revela imprescindível a juntada das certidões de regularidade fiscal devidamente atualizadas, bem como a 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 de contratar 
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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, 20 de julho de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 4° Termo Aditivo ao Contrato n°087/2014 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/5315). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a Senhora TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o reajuste, na forma da Cláusula Oitava do Contrato n°87/2014, bem como 
a prorrogação por 12 meses do prazo de vigência do contrato n° 087/2014, referente à locação do imóvel localizado na Rua Durval 
Guimarães, 402, Ponta Verde, Maceió/AL, destinado a abrigar provisoriamente as unidades do 1° Juizado Especial Cível e Criminal. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 22(vinte e dois) de julho de 2018, estendendo-se até 
21(vinte e um) de julho de 2019. 

DO REAJUSTE: Considerando que a variação do IGPM verificada entre os meses de JUNHO de 2017 a ABRIL de 2018 foi de 
2,8518600%, de modo que o valor da contraprestação mensal pecuniária passará de R$ 4.139,08 (quatro mil, cento e trinta e nove reais 
e oito centavos) para R$ 4.257,12(quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). 

DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da dotação orçamentária n°. 2018/44 - TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. 

Programa de Trabalho: 02.003.02.122.0003.2431.0001.210 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO do PODER JUDICIARIO 1° GRAU. 
Elemento de Despesa :3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. Fonte de Recurso :0100 - 
RECURSOS ORDINARIOS. Destinação:00000 Livre. Rubrica Item:3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS 

DA RATIFICAÇÃO: Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição todos os elementos que compõem o 
Processo Administrativo 2018/5315. 

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, 20 de julho de 2018. 

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

TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO 
Locadora 

SUBDIREÇÃO GERAL 

Processo Administrativo n°2018/2630 
Assunto: Celebração de Ata de Registro de Preços e Contrato Copos descartáveis 

DESPACHO 

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, corroborada pelo Despacho GPAPJ n° 510/2018 da 
Procuradoria Administrativa deste Sodalicio AUTORIZO a celebração da Ata de Registro de Preços n°027/2018, para eventual aquisição 
de copos descartáveis, com a empresa V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI-EPP, no valor total estimado é de R$ 66.000,00 (sessenta 
e seis 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 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, 17 de julho de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 
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