
•er 9  PODER, 
TU DICIARIO 
DE ALAGOAS 

~DIREÇÃO GERAL 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO IN• 009/2016 CELEBRADO 
ENTRE O PODER JUDICIÁRIO DE 
ALAGOAS E A SENHORA ~TINE 
KELER DE LIMA MENDES. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Praça Marecbal Deocloro da Pousem tf 319, Centro, Mau:SÓ/AL, 
inscrito no CNPI/MF sob o n° 12.473.062/0001-08, neste ato representado pelo teu Presidente, 
Desembargadcw OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante denominado LOCATÁRIO, e 
Senhora CILIHSTINE KELER DE UMA MENDES, brasileira solteira, maior, estudante, 
portadora do CPP n° 029A95354-55 e da cédula de identidade n• 1316$02- SSP/AL, residente 
e domiciliaria no Loteamemo Lisboa, 46 Peitosa, Maceió/AL. neste ato representada legalmente 
pelo Sr. JOSÉ MENDES DE LIMA, inscrito no Cadastro de Pessoas adua do Ministério da 
Fazenda sob o ri* 097.795.231-20, podador da Célula de Identidade te 175910 SSP/AL, 
doravante denominada LOCADORA, tendo era vista o que consta do Processo Administrativo 
n° 2018/724, resolvem aditar este termo ao Contrato n 009/2016, pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

• 0811111) 

CLÁUSULA FRUTEIRA - O presente Termo Aditivo tem como finalidade a prorrogação prazal 
do Contrato n° 009/2016, referente à locação do prédio comercial situado na Av. Governador 
Lm:lenha Filho, 1254, Feitos" Macei6/AL, com área natal de 1.200m1  (hum mil estimados 
metros quadrados), destinado ao armazenamento de bens móveis e equipamentos pertencentes 
a este &delicio. 

—DAFECREOGILVÁVW~r~ea 
CLÁUSULA SEGUNDA - Fara prorrogadas por 12 (doze) meses a vigencia do Contrato no 
009/2016, por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 08(oito) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) 
até o dia 07(sete) de abril de 2019 (dois mil e dezenove). 

L. 	  _4P,TÃcAOS6MwrhaW 
CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do 
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.003.02.122.0003.2211.0001.210 - MANUTENÇÃO DOS 
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 20  GRAU, PONTE — 0100 — Recursos Ordinários, 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-36 — Outros serviços de terceiros — Pessoa Física. 

E 	 

  

DO Vad3R- 

  

     

CLÁUSULA QUARTA — O valos mensal do contrato permanecerá em RS 10.538,66 (dez ndl, 
quinhentos e trinta c oito reais e sessenta e seis centavos). 



Des. OTÁVI sins o pa1nns 
Presidente do Tábua' de Justiça do teSo  de Alagoas 

o 

PODER, 

LUED2algiál? 
SUBDIREÇÃO GERAL 

	  DA tÁT1FICÁSÃO 

CLÁUSULA QUINTA - Ficam mantidas as dentais cláusulas e condiget do contrato originário, 
naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

DÁ PCIBLI ÇÁ0- 

CLÁUSULA SEXTA - 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 na. 8.666/93. 
'E, para 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 ejarfdicos efeitos. 

DO~ 	  

CLÁUSULA SÉTIMA - As pintes elegem o foro da Comarca de Maceió; capital do Estado de 
Magoas, 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 Temo Aditivo em 02 
(duas) vias de igual tear, pata 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 cumprilo. 

Testemunhas: 
Nome: 	  
CPP 	  

Nome: 	  
CPF: 	  



DIsponibilização: segunda-feira, 26 de março de 2018 
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Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
CONTRATANTE 

PLÍNIO CESAR BIANA DA SILVA 
CONTRATADO 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2018/724. 
Assunto: 3° Termo Aditivo ao Contrato n°009/2016. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n°120/2018, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 3° Termo Aditivo ao Contrato n°009/2016, 
firmado com a Sra. CHISTIANE KELER DE LIMA MENDES, brasileira, divorciada, advogada, neste ato representada legalmente pelo 
seu procurador Sr. JOSÉ MENDES DE LIMA, que tem por objeto a locação do prédio comercial situado na Av. Governador Lamenha 
Filho, 1254, Feitosa, Maceió/AL, destinado ao armazenamento de bens móveis e equipamentos pertencentes a este Sodalicio, de 
modo que fica prorrogada a vigência do contrato por 12 (doze) meses, a partir do dia 08/04/2018 a 07/04/2019, pelo valor mensal de R$ 
10.538,66 (dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos). 

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, 23 de março de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 3° Termo Aditivo ao Contrato 009/2016 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/724). • 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A SENHORA CHRISTINE KELER DE LIMA MENDES. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade a prorrogação prazal do Contrato n°009/2016, referente à locação do 
prédio comercial situado na Av. Governador Lamenha Filho, 1254, Feitosa, Maceio/AL, com área total de 1.200m2  (hum mil e duzentos 
metros quadrados), destinado ao armazenamento de bens móveis e equipamentos pertencentes a este Sodalicio. 

DA PRORROGAÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n° 009/2016, 
por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 08(oito) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) até o dia 07(sete) de abril de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 02.00 
3.02.122.0003.2211.0001.210 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIARIO 2° GRAU, FONTE 0100 Recursos Ordinários, 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-36 Outros serviços de terceiros Pessoa Física. 

DO VALOR: O valor mensal do contrato permanecerá em R$ 10.538,66 (dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e seis 
centavos). 

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mentidas as demais cláusulas e condições do contrato originârio, 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, 23 de março de 2018. 

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

JOSÉ MENDES DE LIMA 
Procurador da Sra. Christine Keler de Lima Mendes 
Locador 

Chefia de Gabinete 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n°11.419106, art. 40 
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