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40  Termo Aditivo ão Contrato n° 123/2014 

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 
CEIrs 57020-919; Maceió-AL 

Falte: (82) 44309-.3100 

 

QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 	N" 	123/2014. 
CELEBRADO ENTRE O. PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E O _SENHOR 
FRANCISCO CLEMENTE. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa juridica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o na. 12.473.062/0001-.0S, estabelecido na Praça 
Marechal Dcodoro da Fonseca. 319. Centro, Maceió/AL. neste ato representado por. seu 
Presidente?  Desembargador OTÁVIO 'LEÃO PRAXEDES, locatário, e FRANCISCO 
CLEMENTE, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF .sob o 11° 210,734.144234, 
locador, resolvem celebrar ette 40  Tetino Aditivo ao Contrato 'n° 123/2014. decorrente do 
Processo Administrativo n°2018/112-27, pelas cláusulas e .condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA —DOS:DOCUMENTOS 
Fazem ,parte do presente termo aditivo, independentemente deirenscrição. todo Os elementos 
quecompõem o Processo Administrativo C. 2018/11227. 

CLÁUSULA SEGUNDA —DO OBJETO 
O presente terino ÃditivO tem -como Objeto, a prorrõgação .prazal do Contrato n" 1.2322014. 0 
presente contrato tem por objeto a 'locação do imóvel situado na Praça São Francisco de 
Borga, 46, Centro? Pieçabuçu/AL, destinado ao .funcionamento do Fortim da Comarca de 
Piacabuçu. 

, 
CLAISSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As -despesas decorrerdes deste "aditivo correrão pdr eonta do Programa de Tiabalho n° 
02.003.02.122:0003.2431,493(E210 Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário I° Grau, 
Fonte: 0100 — Recursos Ordinários, Elemento de despesa: 33.90-36 — outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Fisica. 

CLÁUSULA QUARTA —DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO -DE VIGÊNCIA 
Fica prorriegado o Contrato tf 123/2014 pOr mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 27 de 
novembro de 2018 estendendo-se a 26 de novembro de 2019. 

CLÁUSULA 'QUINTA —IX) VALOR 
valor mensal permanecerá em 	1:711,54 (mil, setecentos e onze reais 'e dinquenta. e 

quatro centavos). 
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:CIMSULA 'SEXTA -bA RA:TIFICAÇÃÕ 
'O presentedcrino aditivo passa a integrar 'O Contrato n° 12312014, ficando inantidas as demais• 
Cláusulas otoridieh'es dó Multidão Contrato, riaquilo que1i4e contratiern ionresente-aditiVo, 

OL.AUSUÇA,S.ETIMAT  1)01,1CACIO- 
O Contratante providenciara a publicação deste Termo. Aditivo, fio Diáin Eletrônico da — 
histica, Conforine deterinina o paránfo Unic0„00:art. 61, dflaein". 8,6

„
60/93. 

diÁttSei.,A eitÃVAt DO FORO 
As parles-elegem trforo da Comarca de Maceió:capital' do Estado de -AlágokS,.CormexthEão 
de qualquer outro , pára ditirnir quaisquer dúvidas telatívas ao cumprimento desteinsinimento, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiatio,que.seja. 

E; por -estarem assim justas ,.e contratadas, as ,parreS :assinani o presente Termo Adinyo em 02 
(duas) vias de tiál teor, para uni sõ efeito, ;sem rasuras 'ou entendas._ o.  qual depois :de lido e 
achado-conto rme„; perantqd uas testemunha§ a todo •o ,tito preSente, yai: pe la S: ptifte'sp'sâiliátid, às 
MàáiS Sè Übeigáni ãeüippnlØ. 

1 MaetifV.A1-, 	de 	 de 1201S. 
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emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 140/2014, 
celebrado com o Sr. HUDSON RUI CANUTO LIMA, que tem por objeto a locação do prédio comercial situado na Avenida Deputada 
Ceci Cunha, n° 213, Bairro Alto do Cruzeiro, CEP 57.312-485, Arapiraca/AL, destinado à instalação do Juizado Especial de Violência 
Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Arapiraca, para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, passando a 
vigorar a partir de 17 de dezembro de 2018 a 16 de dezembro de 20191  pelo valor mensal de R$ 6.11547 (seis mil, cento e quinze reais 
e quarenta e sete centavos). No ato da assinatura, é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente 
atualizadas, declaração que comprove a inexistência de vínculo 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 na 8.666/93. À Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 19 de outubro de 2018. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no Exercício da Presidência da Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/2014 
(PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°2018/12183). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOA e o senhor HUDSON RUI CANUTO LIMA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 140/2014, que objetivou originariamente 
a locação do prédio comercial situado na Avenida Deputada Ceci Cunha, n© 213, Bairro Alto do Cruzeiro, CEP 57.312-485, Arapiraca/AL, 
destinado à instalação do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Arapiraca. 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o Contrato n° 140/2014 pelo período de 12 (doze) meses, 
passando a vigorara partir de 17 de dezembro de 2018 a 16 de dezembro de 2019. 

Parágrafo Primeiro. lEm atenção ao interesse público, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, contados da 
notificação formal do Loóador, o Locatário poderá rescindir o contrato unilateralmente a qualquer tempo. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.003.02.122.0003.4930.210 Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, Fonte: 0100 Recursos Ordinários, Elemento de 
Despesa: 33.90-36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 

DO VALOR: O presente termo aditivo terá seu valor mensal de R$ 6.115,47 (seis mil, cento e quinze reais e quarenta e sete 
centavos), totalizando o valor anual de R$ 73.385,64 (setenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) 

DA RATIFICAÇÃO:i  O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 140/2014, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

DO FORO: As. parias 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 outubro de 2018. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

HUDSON RUI CÁNUTO LIMA 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

'Processo Administrativo n°2018/11227 
Assunto: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014 

DESPACHO , 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n°931/2018, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014, 
firmado com o Sr. FRANCISCO CLEMENTE, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Praça São Francisco de Bórgea, 46, 
Centro, Piaçabuçu/ÁL, para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses passando a vigorar a partir de 27 de novembro de 2018 
a 26 de novembro de 2019. No ato da assinatura, é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente 
atualizadas, declaração que comprove a inexistência de vínculo 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, 19 de outubro de 2018. 
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Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no Exercício da Presidência da Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 123/2014 
(PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°2018/11227). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOA e o senhor FRANCISCO CLEMENTE. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 123/2014. 0 presente contrato tem por 
objeto a locação do imóvel situado na Praça São Francisco de Borgea, 46, Centro, Piaçabucu/AL, destinado ao funcionamento do Fórum 
da Comarca de Piacabuçu.- 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o Contrato n° 123/2014 por mais 12 (doze) meses, iniciando-se 
em 27 de novembro de 2018 estendendo-se a 26 de novembro de 2019. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 02.003 
.02.122.0003.2431.4930.210 Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário 1° Grau, Fonte: 0100 Recursos Ordinários, Elemento de 
Despesa: 33.90-36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 

DO VALOR: O valor mensal permanecerá em R$ 1.711,54 (mil, setecentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos). 

DA RATIFICAÇÃO: O 'presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 123/2014, ficando mantidas 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, 19 de outubro de 2018. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

FRANCISCO CLEMENTE 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2018/10441 
Assunto: 3° Termo Aditivo ao Contrato n°021/2016 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, assim como o Despacho GPAPJ n° 830/2018, 
AUTORIZO a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°021/2016, celebrado com a EMPRESA ALAGOANA DE TECNOLOGIA 
EM SERVIÇOS - EIRELI, que possui por objeto a locação de sistemas de alarme, monitoramento e gerenciamento de equipamentos de 
segurança eletrônica, para supressão correspondente a 7,33% do valor original do contrato, em virtude da entrega do prédio localizado 
na Rua Barão de Jaraguã, n° 543, em Maceió, onde ocorriam as atividades do 11° JECC, de modo que o valor global do Contrato n° 
21/2016 passará de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) para R$ 50.040,00 (cinquenta mil e quarenta reais), a ser pago em 
parcelas mensais de R$ 4.170,00 (quatro mil e cento e setenta 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, 19 de outubro de 2018. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no Exercício da Presidência da Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°021/2016 
(PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°2018/10441). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOA e a EMPRESA ALAGOANA DE TECNOLOGIA EM SERVIÇOS-
EIRELI. 

DO OBJETO: O Oesente Termo Aditivo tem como objeto a supressão do prédio localizado na Rua Barão de Jaraguâ, n° 543, em 
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