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Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 

CEP: 57020-919, Maceió-AL 
Fone: (82) 400-3100 

10 Temo Aditivo ao Contrato n°043/2011 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO, 
CONTRATO 	N° 	43/2017, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E 1ZABELA SILVA DOS 
SANTOS. 

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 Deodciro da Fonseca, 319, Centro, Maceió/AL, neste ato representado por seu Vide-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no exercido da Presidência, DES. 
Des. CELY11210 ADAMASTOR TENÓRIO ACCIOLY locatário, ë IZABELA SILVA 
DOS SANTOS, brasileira, casada, funcionOria pública, residente e domiciliado na Rua 
Antônio Paulo Vitorino,— Bairro Centro, n° 26— Passo de Camaragibe/AL, inscrita 110 CPF 
sob o n.° 019.720.684-07, doratatite denominada LOCADORA, resolvem aditar este Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato n° 043/2017, decorrente do Processo Administrativo n° 2018/5106, 
pelas cláusulas e condições segtiintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS 
Fazem parte do presente termo aditivo, independentemente de transcrição, todos os elementos 
que compõem o Processo Administrativo n°.2018/5106. 

CaUSITLA SEGUI-N-6A — Db.  OBSÉT-0 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prázal do Contrato n° 043/2017, 
que objetivou originariamente. locação do imovel situado na Rua Antônio Vitoriano, n°  26, 
Centro, CEP: 57.930-000, localizado na cidade de Passo de Camaragibe/AL, destinado ao 
'funcionamento providirio do Forbin da CottiOrta de Passo de Carnatagibe/AL. 

CLÁtiSULA—TÉliettiajiliA 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por :conta do Programa de Trabalho •n° 
02.003.02.122.0003.4930.210 —Manutençãorlos Órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, Fonte: 
13100 — Recursos Ordinários, Elemento de Despesa: 33.90-36 — Outros Serviços de Terceiros — 
Pessoa Física. 

CLÁUSULA OIJÁRTA —.DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VI—GÊNCIA 

Fica prorrogado o Contrato n° 043/2017 pelo período de 'até 2 (dois) Meses, passondo o vigorar 
a partir de 18 de agato de 2018 a 17 de outubro de 2018. 

Parágrafo Primeiro. Em atenção ao interesse público, obser'vando-se o piara de 30 
(trinta) dias de anttcedência, contados da notificação formal do Locador, o Locatário 
Poderá rescindir o contrato unilateralmente a qualquer tempo. 
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è PODEft, 
JUDICIARIO 

- 	. DE ALAGOAS 

Praça Marechal lieodoro;  310, Centro 
CEP: 5100-919, Maceió-AL 

Fone: (82) 4009-3106 
, 	_ 

_ 	 CLAUSULA QUINTA - DO VALOR 
O presente terino aditivo terá seu valor mensal RS 1.500,00 (hum mil e. quinhentos reais), 
mantendo-se os valores anteriormente pactuados. 

CLÁUSULA SEXTA r  DA 11-ATIFICAÇÃO_ 
ob presente terrnb aditivo pasga integrar o Contrato ri° 043/2017, ficando Mantidat as derhaia 
cláusulas e condicóes do .ominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA .SETIMA-DA PUBLICAÇÃO 
O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Eletrônico da 
Justiea, conforme'életerriiirra o parágrafo único, do art. 61, da Lei nó. t666/43. 

f 	'CLÁD.SULA OITAVA -MO 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 cuniptimento deste inStrtimento, 
renunciandos qualquer outro, por mais privilegia-do que seja. 

E, -pcir estarem: aásith justas' é. contratadas, ias partes assinam rd préãóóté Terri* Aditivo em 02 
(duas) vias de igual teor, para :u_in stiefeitó,. sem 'rasuras ou emendas, o qual depois de lido e 
achado conforme, perante .duas testemurihas a todo o ato presente,--vai pelas partes assinado, as 
quais se obrigam á ciirboritlo. 

lsilacei&ALLI6 

Des. CELYRIO.AD  
ViCe-Presidefite do Tribunal de Justiça do ES 

jet13)  de 2018. pa  
Adamastod. , 

Wce-Pres'ell°11b441641  Kfente OR 	RIO ACCIOLY 
de Alagoas no exercício da PreSidência 

Sía 
aËLASrnVA DOS SANTOS 

Locador 

Teste- bainha-e 
1" 2" 

 

    

CPF n°. 	 CPF n°. 
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legais e regimentais, e tendo em vista o art. 67 da Lei n°. 8.666/93, o Ato Normativo n° 117, de 29 de setembro de 2010!  bem como o Ato 
Normativo n°25/2010, de 01 de março de 2010 e Ato Normativo n°81, de 17 de outubro de 2017, resolve: 

Designar os Servidores ALLAN MENEZES DE ALBUQUERQUE (Gestor), EXPEDITO QUINTELA DA SILVA (Gestor Substituto), 
SANDRA MARIA MARTINS MACHADO PRADO (Fiscal), todos lotados no Departamento Central de Material e Património, para a gestão 
e fiscalização das referidas ARPs oriundas do Processo Administrativo n°2017/7701, devendo representar este Tribunal de Justiça 
perante as contratadas e zelar pela boa execução dos objetos pactuados, cumprindo as atividades de gestão e controle relativas ã 
Cláusula de gestão e fiscalização indicadas nos referidos Contratos e ao Ato Normativo n°025, de 01 de março de 2010. 

Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

KARINNE DE MEDEIROS DUARTE 
Subdiretora Geral Substituta 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/5106 
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato n°043/2017 IZABELA SILVA DOS SANTOS 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epigrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ n° 
772/2018, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 
43/2017, com a Senhora IZABELA SILVA DOS SANTOS, que possui por objeto a locação do imóvel situado na Rua António Vitoriano, 
n°26, Centro, CEP: 57.930-000, localizado na cidade de Passo de Camaragibe/AL, destinado ao funcionamento provisório do Fórum da 
Comarca de Passo de Camaragibe/AL, no valor mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 

O prazo de prorrogação é de até 02 (dois) meses, passando a vigorar a partir de 18 de agosto de 2018 a 17 de outubro de 2018, com 
possibilidade de rescisão do contrato a qualquer tempo, desde que previamente notificada a LOCADORA, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação formal, independentemente de multa ou sanção. 

No ato da assinatura será necessária a juntada das certidões de regularidade fiscal 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, 16 de agosto de 2018. 

Des. CELYRIO ADAMASTOR TENORIO ACCIOLY 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no exercício da Presidência 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 1° Termo Aditivo ao Contrato n°043/2017 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/5106). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a Senhora IZABELA SILVA DOS SANTOS. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prezar do Contrato n°043/2017, que objetivou originariamente 
locação do imóvel situado na Rua Antônio Vitoriano, n° 26, Centro, CEP: 57.930-000, localizado na cidade de Passo de Camaragibe/AL, 
destinado ao funcionamento provisório do Fórum da Comarca de Passo de Camaragibe/AL. 

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 

DA PRORROGAÇÃO E DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o Contrato n°043/2017 pelo período de até 2 (dois) meses, passando a 
vigorar a partir de 18 de agosto de 2018 a 17 de outubro de 2018. 

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

DO VALOR: O presente termo aditivo terá seu valor mensal R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mantendo-se os valores 
anteriormente pactuados. 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n°043/2017, 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, 16 de agosto de 2018. 

Des, CELYRIO ADAMASTOR TENÕRIO ACCIOLY 
Vice-Preãidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no exercício da Presidência 
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IZABELA SILVA DOS SANTOS 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°201816791 
Assunto: 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 104/2014 SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n°704/2018, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste &delicio, AUTORIZO a celebração de 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 104/2014, 
celebrado com a empresa SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente à locação de seis unidades imobiliárias 
constituídas de galeões, localizado na Avenida Coronel Salustiano Sarmento, destinado ao funcionamento do Departamento Central de 
Material, Património, de Veículos e Serviços Gerais deste Poder Judiciário, para prorrogação da vigência do referido contrato por 12 
(doze) meses, passando a vigorar de 27/09/2018 a 26/09/2019. 

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 
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, 16 de agosto de 2018. 

Des. CELYRIO ADAMASTOR TENORIO ACCIOLY 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no exercício da Presidência 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 104/2014 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/6791). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a empresa SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do Contrato de Locação n°104/2014, de 06 (seis) unidades imobiliárias 
constituidas de galeões, localizado na Avenida Coronel Salustiano Sarmento, esquina com a Travessa em projeto no bairro do Barro 
Duro, destinados ao armazenamento de bens do Departamento Central de Material e Património, de bens apreendidos a exemplo de 
veiculo. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 02.003 
.02.122.0003.2211.0001.210 Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário 2° Grau; Fonte: 0100 Recursos Ordinários, Elemento de 
despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR IDICA. 

DA PRORROGAÇÃO E DA VIGÊNCIA: O presente ajuste vigerá de 27 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2019. 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 104/2014, 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 Maceiô, 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, 16 de agosto de 2018. 

Des, CELYRIO ADAMASTOR TENÕRIO ACCIOLY 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no exercício da Presidência 
Locatário 

RODRIGO OMENA LOPES DE FARIAS 
Representante Legal da empresa SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 
Locador 

SUBDIREÇÃO GERAL 

Processo Administrativo n°2017/8004 
Assunto: Celebração de Ata de Registro dê Preços Aquisição de materiais de construção e instalações hidráulicas 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Despacho GPAPJ 
n°  607/2018, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício AUTORIZO a formalização da Ata de Registro de Preços n° 
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