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4° Termo Aditivo ao Contrato n° 55/2014 

QUARTO >TERMO DE ADITIVO AO 
CONTRATO N° 55/2014 DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL "QUE ENTRE Si CELEBRAM O 
PODER JUDICTÁRIO DE ALAGOAS °E 
SINART SOCIEDADE NACIONAL DE 
APOIO RODOMIÁRã E TURÍSTICO 
LTDA 

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, LOCATÁRIO, e a empresa SINART — 
SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, com sede 
na Av. ACM n° 4362, Estação Rodoviária, Pituba — Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n° C, 
neste ato representada por seu Procurador, Sr. SELMO MARQUES DE OLIVEIRA, inscrito 
no CPF/MF sob o n°840.078.261-53 o RG sob o n.° 3415812 DJPC/GO, doravante denominado 
LOCADORA, resolvem celebrar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 055/2014, em 
decorrência do Processo Administrativo Virtual n° 2017/4073, mediante sujeição às seguintes 
cláusulas e condições contratuais: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO" o  

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação prazal e alteração de valor do Contrato n° 
55/2014 que tem por objeto a locação de área do Terminal Rodoviário João Paulo II, situado na 
Av. Governador Lamenha Filho, s/n, Feitosa, destinado ao funcionamento do 6° Juizado 
Especial Cível e Criminal da Capital. 

L 	CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 	 1 

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: 33.90-39 — 
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇAO 	 1 
O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) meses, a contar do fim de sua vigência, dia 
22/05/2017, até o dia 22/05/2018. 
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CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR  
O presente termo aditivo, conforme acordado em reunião na Subdireção Geral, passará a ser R$ 
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), em conformidade com a avaliação apresentada, nos autos 
do Processo n° 20 I 7/4073. 

Parágrafo Primeiro: A quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) passa a ser o novo 
valor contratual, cabendo o reajuste legal, tão somente no próximo aniversário do contrato, em 
maio de 2018 

CLAUSULA QUINTA  — DA RATIFICAÇÃO  
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 55/2014, ficando mantidas as demais 
cláusulas e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLAUSULA 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/ALltde 	de 2017. 

OTÁVI EÃO PRAXED S 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estadi de Alagoas 

Contratante 

SELMO MARQUES DE OLIV 
Procurador da empresa SINART — Sociedade de A 

Locador 

RIVIno Gera‘ 
, Ger

ete  
„art 

Rodoviáriol"Turístico Ltda. 

Testemunhas: 

CPF n°. 

2' 
C 
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neste ato representado por seu Presidente Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, resolve apostilar o Termo de Ajuste de Contas, 
celebrado com a FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FADURPE, que tem por objeto o 
pagamento mediante indenização no valor de R$ 2.763,33 (dois mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), relativo 
ao pagamento de valores referentes ao saldo de salário, bem como encargos sociais sobre os referidos valores, nos termos do extinto 
Contrato na 017/2011; uma vez que, em função de apontamentos do setor financeiro, verificou-se a necessidade alterar a reserva 
orçamentária disposta na Cláusula Segunda do referido Termo de Ajuste de Contas. 

Dessa forma o parágrafo único 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 alocados do Programa de Trabalho: 02.003.02.122.0003.2211.1601.210 
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO r GRAU, Fonte: 0100 RECURSOS ORDINÁRIOS Elemento de Despesa: 
3390-92 Despesas de Exercícios Anteriores. 

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°: 2016-9427, 

entrando em vigor na data de sua publicação. 

Maceió, 19 de maio de 2017. 

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

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2017/4073 
Assunto: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 055/2014 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n°446/2017, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 055/2014, 
firmado com a empresa SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, que tem por objeto a locação 
de área do Terminal Rodoviário João Paulo II, situado na Av. Governador Lamenha Filho, s/n, Feitosa, destinado ao funcionamento do 
6° Juizado Especial Civel e Criminal da Capital, de modo que fica prorrogada a vigência do contrato por 12 (doze) meses, a partir do 
dia 22/05/2017 a 22/05/2018, bem como a alteração do valor mensal do contrato, passando a ser de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 
reais), em conformidade com a avaliação do imóvel acostada aos autos. 

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, 19 de maio de 2017 

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

SUB DIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°055/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/4073). 

DAS PARTES: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO 
RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação prezai e alteração de valor do Contrato n° 55/2014 que tem por 
objeto a locação de área do Terminal Rodoviário João Paulo II, situado na Av. Governador Lamenha Filho, s/n, Feitosa, destinado ao 
funcionamento do 6° Juizado Especial Cível e Criminal da Capital. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) Meses, a contar do fim de sua vigência, dia 22/05/2017, 
até o dia 22/05/2018. 

DO VALOR: O presente termo aditivo, conforme acordado em reunião na Subdireção Geral, passará a ser R$ 7.800,00 (sete mil e 
oitocentos reais), em conformidade com a avaliação apresentada, nos autos do Processo n°2017/4073. 

Parágrafo Primeiro: A quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) passa a ser o novo valor contratual, cabendo o reajuste 
legal, tão somente no próximo aniversário do contrato, em maio de 2018. 

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 10  GRAU, FONTE 0100 Recursos Ordinários, ELEMENTO 
DE DESPESA: 33.90-39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 55/2014, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 
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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, 19 de maio de 2017. 

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

SELMO MARQUES DE OLIVEIRA 
Procurador da empresa SINART Sociedade de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2016/2383 
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato n°05012016 Aquisição de Sacolas Plásticas, 

DESPACHO 

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, corroborado pelo Parecer GPAPJ n° 369/2017 da 
Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 1° Termo Aditivo ao Contrato n°050/2016, com a empresa JR.. 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP, para majorar em 25% (vinte e cinco por cento) o seu valor global, passando 
de R$ 5.220,00 (cinco mil e duzentos e vinte reais) para R$ 6.525,00 (seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais), correspondendo ao 
acréscimo de 2.250 (dois mil e duzentos e cinquenta) sacos plásticos ao objeto do contrato. 

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, 25 de maio de 2017. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°050/2016 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2016/2383). 

DAS PARTES: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA JPL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS 
LTDA-EPP 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de 25% ao valor global do ajuste, conforme art. 65, § 1° da Lei 
n°8.666/93, tendo em vista o aumento da demanda para o objeto contratado, não previsto inicialmente. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) meses, a contar do fim de sua vigência, dia 22/05/2017, 
até o dia 22/05/2018. 

DO VALOR: O valor global do contrato será majorado em 25% (vinte cinco por cento), passando de R$ 5.220,00 (cinco mil e 
duzentos e vinte reais) para R$ 6.525,00 (seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais), o que corresponde ao acréscimo de 2.250 (dois mil 
e duzentos e cinquenta) sacos plásticos. 

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, 25 de maio de 2017. 

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

RODRIGO SALVADORI 
Representante Legal da empresa JPL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP 
CONTRATADA 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2017/4621 
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