
• OH 'amo 
DE ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3100 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 
070/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS E O SR. LUIZ TORRES 
BARBOSA. 

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 WASHINGTON LUIZ DAMASCENO 
FREITAS, doravante denominado LOCATÁRIO, e o Sr. LUIZ TORRES BARBOSA, 
brasileiro, casado, odontólogo aposentado, proprietário, residente e domiciliado na Rua 
Ministro Salgado Filho, n° 149 — Farol, cidade de Maceió/AL, portador do RG n". 56.240 
SSP/AL., CPF n° 005.518.724-20, doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar o 
presente Termo Aditivo ao contrato de n° 070/2012, em decorrência do Processo 
Administrativo n" 01853-5.2015.001, referente à Dispensa de Licitação, mediante sujeição às 
seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRO — DOS DOCUMENTOS 
Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o Processo Administrativo n°01853-201.5.001. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a locação de um imóvel localizado na Avenida.Ventura de 
Farias, 600 — Eldorado — no município de Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento do 2° 
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Arapiraca/AL. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO VALOR 1)0 ALUGUEL 
O aluguel do imóvel permanecerá inalterado até sua renovação, no valor de R$ 3.534,52 (três 
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos) mensais, perfazendo um 
valor global de R$ 42.414,24 (quarenta e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e 
quatro centavos), que deverá ser reajustado conforme cláusula sexta do contrato original, pelo 
IGP/M (índice de preço do mercado), fazendo-se um apostilarnento ou aditamento, para que o 
proprietário não tenha perdas nos cálculos. 

CLÁUSULA QUARTA - DA PRORROGAÇÃO 
O prazo desta locação é de 1.2 (doze) meses, iniciando-se em 06 de setembro de 2015, 
estendendo-se até 05 de setembro de 2016. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da dotação orçamentária if 
02.122.0003.2211.0000; PTRES: 20002; PI: 1601; FONTE: 0100 e o Elemento de Despesa n° 
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO 
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não 
contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Eletrônico da 
Justiça, 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 	de 1 	de 2015 

0 
WASHINGTON LU D MASCENO FREITAS 

Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Magoas 
Locatário 

CaidXJIMli5 BARBO 
Locador 

TESTEMUNHAS: 

1°.  &ica intnçLik 
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de 6.000(seis mil reais); e na Natureza de despesa: 33.90.47.18 Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros, no valor de R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), do orçamento vigente e nota de Empenho a ser elaborada. 

DO FORO: As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com 
base neste instrumento que, amigavelmente não poderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Maceió AL, com expressa 
renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

DATA: 08 de setembro de 2015 

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

BECLAUTE OLIVEIRA SILVA 
Professor Universitário 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°01853-5.2015.001 
Assunto: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 070/2012 Locação de imóvel destinado ao funcionamento do 2° Juizado Especial Cível e 

Criminal de Arapiraca. 

CONCLUSÃO 

Diante do Despacho GPAPJ n°302/2015, do Procurador Geral, conforme delineado à fl. 83, e tendo em vista a vantajosidade da 
locação, faz-se viável a pretensa prorrogação contratual, bem como o reajuste do valor do aluguel, não existindo qualquer óbice legal. 
Faço, portanto, estes autos conclusos ao Excelentissimo Desembargador Presidente. 

Maceió, 02 de setembro de 2015. 

WALTER DA SILVA SANTOS 
Subdiretor Geral 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, tendo por objeto a renovação contratual da 
locação de imóvel destinado ao funcionamento do 2° Juizado Especial Cível da Comarca de Arapiraca, AUTORIZO a celebração do 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 070/2012, entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e o Senhor LUIZ TORRES 
BARBOSA, que tem por objeto prorrogar o referido contrato por mais 1 (um) ano, com o inicio no dia de 06 de setembro de 2015, 
estendendo-se até o dia 05 de setembro de 2016, bem como o reajuste do valor do aluguel mensal para R$ 3.534,52 (três mil, quinhentos 
e trinta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos), e valor global anual de R$ 42.414,24 (quarenta e dois mil, quatrocentos e quatorze 
reais e vinte e quatro centavos), mediante a apresentação de certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas e declaração 
que comprove a inexistência de vinculo do contratado com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o artigo 
2°, V, e artigo 3° da Resolução 7/2005 efou ertigo 4° da resolução 156/2012, ambas do CNJ. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 03 de setembro de 2015. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°070/2012 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01853-5.2015.001) 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E O SR. LUIZ TORRES BARBOSA. 

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a locação de um imóvel localizado na Avenida Ventura de Farias, 600 Eldorado no 
município de Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento do 2° Juizado Especial Civel e Criminal da Comarca de Arapiraca/AL. 

DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL: O aluguel do imóvel permanecerá inalterado até sua renovação, no valor de R$ 3.534,52 
(três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos) mensais, perfazendo um valor global de R$ 42.414,24 (quarenta 
e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser reajustado conforme cláusula sexta do contrato 
original, pelo IGP/M (índice de preço do mercado), fazendo-se um apostilamento ou aditamento, para que o proprietário não tenha 
perdas nos cálculos. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo desta locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 06 de setembro de 2015, estendendo-se até 
05 de setembro de 2016. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da dotação orçamentária n° 
02.122.0003.2211.0000; PTRES: 20002; PI: 1601; FONTE: 0100 e o Elemento de Despesa n°33.90.36 Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física. 

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

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 	419/06, art. 40 
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Maceió, 03 de setembro de 2015. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

LUIZ TORRES BARBOSA 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 
(Processo Administrativo n°03290-1.2015.001) 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público representativo do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o n° 
12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, neste 
ato representado por seu Presidente Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS, resolve apostilar o Termo de Ajuste 
de Contas, celebrado com a ATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, que tem por objeto o pagamento mediante indenização no valor 
de R$ 13.541,01 (treze mil, quinhentos e quarenta e um reais), relativo aos serviços prestados pela empresa no mês de janeiro de 2015. 
Considerando a minuta assinada, verifica-se a necessidade de alterar a reserva orçamentária disposta na Cláusula Segunda do referido 
Termo de Ajuste de Contas. 

Dessa forma a parte final da Cláusula Segunda do Termo de Ajuste de Contas retro mencionado passará a vigorar com a seguinte 
redação: 

(...) A despesa acima prevista será paga com os recursos do Programa de Trabalho n°: 02.122.0003.2211.0000 Manutenção dos 
órgãos do Poder Judiciário, PTRES: 20003; PI: 1601; Fonte: 0100 Recursos do Tesouro; Elemento de despesa: 33.90-93 Indenizações 
e Restituições, pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (...). 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do aditivo inicialmente celebrado. 

A presente Apostila de Retificação do referido termo ampara-se na Lei 8.666/93 e no que consta no Processo n°: 03290-1.2015.001, 
entrando em vigor na data de sua publicação. 

Maceió, 08 de setembro de 2015. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°00419-3.2015,001 
Assunto: Celebração das Atas de Registro de Preços de n°063 e 064/2015. 

DESPACHO 

Considerando as documentações, constantes no Processo Administrativo em epigrafe, AUTORIZO a celebração das Atas de 
Registro de Preço n°063/2015, no valor de R$ 310.200,00 (trezentos e dez mil e duzentos reais), e 064/2015, no valor de R$ 601.124,50 
(seiscentos e um mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) celebradas, respectivamente, com as empresas SERVIÇOS 
EM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA e VR CONSULTORIA LTDA-ME, com a finalidade de adquirir com instalação de grades de 
ferro, grades de piso, potões de ferro e portas de vidro, bem corno serviços de recuperação de grades de ferro, grades de piso portões 
de ferro e regulagem de portas de vidro. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 02 de setembro de 2015. 

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°063/2015 

Processo n°00419-3.2015.001 Pregão Eletrônico n°0422015 

OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na aquisição com instalação de grades de ferro, grades de piso, portões de ferro e portas de 
vidro, bem como serviços de recuperação de grades de ferro, grades de piso, portões de ferro e regulagem de portas de vidro, através 
de sistema de registro de preço, nos termos do edital de PE n°042/2015. 

EMPRESA VENCEDORA: SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS ,LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 24.317.729/0001-54. 

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