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PODER, • 
JUDICIARIO 

hp-• DE ALAGOAS 

• SUBDIREÇÃO GERAL : 
. 	. 	, 

TERCEIRO TERMO ADITIVO 
ÁO CONTRATO N° 018/2016, 
CELEBRADO ÉNTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A 
SENHOR JOSÉ MENDES DE 
LIMA. • 	• 

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 CNPUIVIF sob o n° 12,473.062/0001-08,- neste ato representado Pelo seu Presidente, 
Desembargador • OTÁVIO LEÃO 'PRAXEDES, doravante denominado LOCÀTÁRIO, e 
JOSÉ MENDES DE LIMA, inscrito no Cadastro de Pes,soas Físicas do Ministério da fazenda 
sob o n° 097.795.231-20, portador da Célula de Identidade n° 175.910 SSP/AL, doravante 
denominada LOCADOR, tendo em vista o que consta do Piocesso Administrativo n° 
2018/3456, resolvem aditar este termo ao Contrato n° 018/à016, pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
r 
L _ 	 DO 'OBJETO 

CLÁUSULA PR.  IMEIRA O presente Temo Aditivo tem Como finalidade a .  alteração da • 
titularidade do Contrato n° 18/2016, celebrado anteriormente com a Sra. Milene Arlinda de Lima 
MendeS, de fonna que o Sr. José Mendes de Lima passará a ser o titular. A alteração.se  deve .em 
decorrência da transferência da propriedade do imóvel, conforme escritura de compra e venda • 
anexada aos autos: 	• 	

, 

 

DA RATIFICAÇAO 

  

     

CLÁUSULA • SEGUNDA Ficám Mantidas as demais cláusulas e condições do contrato 
• originário, naquilo que não contrarieni cipresente aditivo. 

DA PUBÚCAÇA0 

CLÁUSULA TERCEIRA - 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 nn. 8.666/93. 

• 

E, paro 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 QUARTA - As partes elegem o foro da Comarca e klaceió, capital do Estado de 
Alagoas; com excInsãp de qualquer outro, para dirimir qual quer dúvidas relativas ao 
cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outrolL   por' ais privilegiado que seja. 



'Des. OTA 	LEÃO P XEDES 
• Presidente ,do.  Trilninai de Justiça do Estado de Alagoas 

' 	Locat: 

SUBDEREÇÃO GERAL 

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

Testemunhas: , 



Disponlbllização: segunda-feira, 13 de agosto de 2018 
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OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Des. Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 
Primeiro Convenente 

MARIA LUCIA DE FÁTIMA BARBOSA PIRAUÁ 
Juiza Titular da 28° Vara da Infância e Juventude da Capital 
Interveniente 

Dr. JOÃO SAMPAIO RODRIGUES FILHO 
Presidente da Fundação Educacional Jayme dê Altavila 
Segundo Convenente 

Prof. Dr. DOUGLAS APRATTO TENÕRIO 
Vice-Presidente no Exercicio da Presidência da Fundação Educacional Jayme de Altavila 
Segundo Convenente 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/3456 
Assunto: 3° Termo Aditivo ao Contrato n°018/2016 MUDANÇA DE TITULARIDADE 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n°698/2018, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 3° Termo Aditivo ao Contrato n°018/2016, que 
tem por objeto a locação do imóvel situado na Av. Governador Lamenha Filho, 1800, Lotes 19 e 20, CEP 57043-000, Feitosa, Maceió/AL, 
destinado ao funcionamento do depósito da unidade do Departamento Central de Material e Património do Poder Judiciário de Alagoas, 
para alteração da titulartdade do contrato, uma vez que a propriedade do imóvel passou a pertencer ao Sr. JOSÉ MENDES DE LIMA, 
conforme documentação acostada aos autos, permanecendo o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

No ato da assinatura, ê 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, 08 de agosto de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 3° Termo Aditivo ao Contrato n°018/2016 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/3456). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e o JOSÉ MENDES DE LIMA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade a alteração da titularidade do Contrato n° 18/2016, celebrado 
anteriormente com a Sra. Milene Arlinda de Lima Mendes, de forma que o Sr. José Mendes de Lima passará a ser o titular. A alteração se 
deve em decorrência da transferência da propriedade do imóvel, conforme escritura de compra e venda anexada aos autos. 

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, 08 de agosto de 2018. 

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

JOSÉ MENDES DE LIMA 
Locador 

SUBDIREÇÁO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2017/10163 
Assunto: Celebração de Contrato Aquisição de mobiliário 
DESPACHO 

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