
élths _P n JUDICIÁRIO   
DE ALAGOAS 

SUBDIREÇÁO GERAL 

QUINTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 145/2014, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A 
IMOBILIÁRIA JAGUAR LTDA. 

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° 12.473.062/0001-08, neste ato representado pelo seu Presidente, 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante denominado LOCATÁRIO, e a 
IMOBILIÁRIA JAGUAR LTDA, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
31.571.885/0001-02, com sede na Avenida Governador Lamenha Filho, 1256, Sala 8, Feitosa, 
Maceió/AL, CEP 57043-000, neste ato representada pelos seus Sócios, Sr. JOSÉ MENDES DE 
LIMA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n°097.795.231-
20, portador da Célula de Identidade n° 175.910 SSP/AL, e o Sr. JOSÉ LUIZ DA SILVA, inscrito no 
CNH sob o n° 02903024751-DETRAN/AI, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, sob o 
número 808.330478-68, doravante denominada LOCADORA, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 2018/14010, resolvem aditar este termo ao Contrato n° 145/2014, 
pelas cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO - 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo tem como finalidade a sua prorrogação 
prazal e alteração da titularidade do Contrato n° 145/2014. A alteração se deve em decorrência da 
transferência da titularidade do imóvel, conforme parecer emanado pela Procuradoria 
Administrativa (Despacho GPAJ n° 1193/2018). 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo Aditivo fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
iniciando-se a partir de 20 de dezembro de 2018 estendendo-se até 19 de dezembro de 2019, 
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, podendo ser rescindido o contrato 
a qualquer tempo, desde que previamente notificado a LOCADORA, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação formal, quando a 
locação a for considerada desnecessária ou o imóvel inadequado ao setviço público, 
independentemente de multa ou sanção. 

DÁ RATIFICAÇÃO'  

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

sp 	DA PUBLICAÇAT 



PODER, 
S JUDICIÁRIO 

hor DE ALAGOAS 
SUBDIREÇÃO GERAL 

CLÁUSULA QUARTA - 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. 

CLÁUSULA QUINTA - 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, AR de 

Des. OTÁVI L EÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Locatário 

IMOBIL L 	AR LTDA 
JOSÉ 	DES DE LIMA 

Sócio 

IMOBIL 	AGUÀR LTDA 
JOSÉ LUIZ DA SILVA 

Sócio 
Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 	 

Nome: 

CPF: 
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SUBDIREÇAO-GERAL 

SÚMULA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2016. 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/12691). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOA e a KOD ENGENHARIA LTDA-EPP. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a extensão do prazo de execução da obra para construção de 02 (dois) 
juizados Especiais, 01 (um) Juizado da Infância, 01 (uma) Vara da Mulher e 01 (uma) Turma Recursal, a prorrogação de vigência do 
Contrato e alteração de clausula de reajuste. 

DA PRORROGAÇÃO E DA VIGÊNCIA: Pelo presente Termo Aditivo, com fundamento no inciso VI, do §1°, do art. 57, da Lei 
8.666/93, a vigência contratual será prorrogada por 180 (cento e oitenta) dias, estendendo-se de 21 (vinte e um) de dezembro de 2018 
(dois mil e dezoito) até 20 (vinte) de junho de 2019 (dois mil e dezenove). 

DO REAJUSTE: Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 
propostas. 

§1°. Para o 7° Termo Aditivo, dentro do prazo de vigência do contrato os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 
de um ano, aplicando-se a variação do índice INCC-Indice Nacional de Custo da Construção exclusivamente para as obrigações iniciadas 
e concluídas após a assinatura do presente Termo Aditivo. 

§2° O reajuste pelo INCC será concedido com efeitos financeiros a contar a partir da data da assinatura do 7° Termo Aditivo. 
§3° Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 

adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor 
§4° Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço 

do valor remanescente. 
§5° Mantêm-se os efeitos do 5° Termo Aditivo aplicando-se a tabela SINAPI/ORSE, no que couber, e nos demais itens será utilizado 

índice IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorréncia da anualidade. 
§ 6° Para fins do cálculo do reajuste devidos à Contratada, consoante indicado pelo Gestor do Contrato, totaliza o importe de R$ 

138.534,07 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sete centavos), que conferem cobertura ao 5° Termo Aditivo. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta da Unidade Orçamentária n°02501 — 
do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO — FUNJURIS, oriundo do PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122. 0003. 3043 
- CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS — 1° GRAU, Fonte: 291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, Natureza: 449051 
- OBRAS E INSTALACOES, Região Planejamento: 210- TODO ESTADO. 

DA RATIFICAÇÃO: O.  presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 015/2016, ficando mentidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, 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, 21 de dezembro de 2018. 

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

MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO 
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 
INTERVENIENTE 

ANDRÉ FELIPE SANTOS BARROS 
Representante Legal KOD ENGENHARIA LTDA-EPP 
CONTRATADA 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/14010 
Assunto: 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 145/2014 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n°860/2018, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 145/2014, que 
tem por objeto a prorrogação do contrato de locação do imóvel situado na Av. Governador Lamenha Filho, 1800, Lotes 17 e 18, CEP 
57043-000, Feitosa, Maceió/AL, destinado ao funcionamento do depósito da unidade do Departamento Central de Material e Patrimônio 
do Poder Judiciário de Alagoas. O presente Termo Aditivo fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 20 de dezembro 
de 2018 estendendo-se até 19 de dezembro de 2019. 

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 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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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°8.666193. À Subdireção Geral para providências. 

Maceió, 19 de dezembro de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 
SÚMULA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 145/2014. 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/14010). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOA e a empresa IMOBILIÁRIA JAGUAR LTDA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade a sua prorrogação prezai e alteração da fitularidade do Contrato n° 
145/2014. A alteração se deve em decorrência da transferência da titularidade do imóvel, conforme parecer emanado pela Procuradoria 
Administrativa (Despacho GPAJ n° 1193/2018). 

DO PRAZO: O presente Termo Aditivo fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 20 de dezembro de 2018 
estendendo-se até 19 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado ate o limite de 60 (sessenta) meses, podendo ser rescindido o 
contrato a qualquer tempo, desde que previamente notificado a LOCADORA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados 
do recebimento da notificação formal, quando a locação a for considerada desnecessária ou o imóvel inadequado ao serviço público, 
independentemente de multa ou sanção. 

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, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Maceió, 19 de dezembro de 2018. 

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

IMOBILIÁRIA JAGUAR LTDA 
JOSÉ MENDES DE LIMA 
Sócio 

IMOBILIÁRIA JAGUAR LTDA 
JOSÉ LUIZ DA SILVA 

Sócio 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/14136 
Assunto: Termo de Ajuste de Contas 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epigrafe, bem como a fundamentação constante do 
Despacho GPAPJ n° 1.266/2018, AUTORIZO o pagamento do valor de R$ 53.960,99 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta reais e 
noventa e nove centavos), por meio de Termo de Ajuste de Contas — TAC, devidos â empresa MAQ-LAREM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, referente â prestação de serviços de outsourcing de impressões apôs o fim da vigência do contrato n° 92/2014, durante os meses 
de agosto e setembro de 2018. 

No ato da assinatura, e 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. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419106, art. 4° 
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