
Oè PODER, 
LUDICIARIO 
DE ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3167 

1° Termo Aditivo ao Contrato n° 01/2016 

PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O PODER JUDICIÁRIO DE 
ALAGOAS E SINART — SOCIEDADE 
NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E 
TURÍSTICO LTDA 	 r. 

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 JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA, LOCATARIO, 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 01/2016, em 
decorrência do Processo Administrativo Virtual n° 2016/7979, mediante sujeição às seguintes 
cláusulas e condições contratuais: 

Meneelleeller CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO ,~1111111~11 

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração mediante supressão de valor do Contrato n° 
01/2016 que tem por objeto a locação de área de 246,30m2, no primeiro piso do Terminal 
Rodoviário João Paulo II, situado na Av. Governador Lamenha Filho, s/n, Feitosa, destinado ao 
funcionamento do 12° Juizado Especial Cível e Criminal de Trânsito da Capital. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1111~1 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 
02.122.0003.2431.0000 — Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário — 1° GRAU, PTRES: -
20004, PI: - 4930, FONTE — 0100 — Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90-39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA SUPRESSÃO 
O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 14,7% (quatorze vírgula sete por 
cento), previsto originariamente no Contrato n° 01/2016, na Cláusula Quarta — Do pagamento, 
de modo que o valor mensal passará de RS 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) para R$ 5.800,00 
(cinco mil e oitocentos reais), a partir do mês de outubro de 2016. 
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CLÁUSULA QUARTA — DA MANUTENÇÃO DOS VALORES 

O Contrato n° 01/2016 permanecerá sem reajuste até o dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2017 
(dois mil e dezessete), onde será mantido o valor previsto na Cláusula Terceira — Da Supressão. 

§ 1° Após a referida data, o Contrato poderá ser reajustado, sem prejuízo de nova negociação, 
desde que precedida de avaliação prévia de compatibilidade com os valores praticados no 
mercado - observando-se a disponibilidade orçamentária do Locatário que será tomada como 
parâmetro de análise para eventual concessão - hipótese em que será utilizada como base de 
cálculo o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). 

CLÁUSULA QUINTA — DA RATIFICAÇÃO 
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 01/2016, ficando mantidas as demais 
cláusulas e condições do nominado contrato, 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/12 	 de 2016. 

JOÃO LUI EVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal Justiça do Estado de Alagoas 

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

Locador 
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SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo Virtual n° 2016/7979 
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 01/2016 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 
1132/2016, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do3° Termo Aditivo ao Contrato n° 
055/2014, celebrado com a empresa SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, quetem 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, para suprimir do valor mensal do contrato o percentual de 9,6% (nove 
vírgula seis por cento), de modo que o valor mensal do contrato passará de R$ 7.744,93 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e 
noventa e trás centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo necessária a juntada das certidões de regularidade fiscal devidamente 
atualizadas Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ 
n° 1130/2016, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do1° Termo Aditivo ao Contrato 
n° 01/2016, celebrado com a empresa SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, quetem por 
objeto a alteração mediante supressão de valor do referido ajuste visando originariamente a locação de área de 246,30m°, no primeiro 
piso do Terminal Rodoviário João Paulo II, situado na Av. Governador Lamenha Filho, sin, Feitosa, destinado ao funcionamento do 12° 
Juizado Especial Cível e Criminal de Trânsito da Capital. 

O referido termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 14,7% (quatorze vírgula sete por cento), previsto originariamente no 
Contrato n° 01/2016, na Cláusula Quarta Do pagamento,de modo que o valor mensal passará deR$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos 
reais)para R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), a partir do mês de outubro de 2016. 

O Contrato n° 01/2016 permanecerá sem reajuste até o dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), onde será 
mantido o valor previsto na Cláusula Terceira Da Supressão.Após a referida data, o Contrato poderá ser reajustado, sem prejuízo de 
nova negociação, desde que precedida de avaliação prévia de compatibilidade com os valores praticados no mercado - observando-se a 
disponibilidade orçamentária do Locatário que será tomada como parâmetro de análise para eventual concessão -hipótese em que será 
utilizada como base de cálculo o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). 

Se revela imprescindível a juntada das certidões de regularidade fiscal devidamente atualizadas, bem como a 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, 10 de novembro de 2016. 

Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2016 (PROCESSO ADMINISTRATIVO VIRTUAL N° 2016/7979) 

DAS PARTES: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA SINART SOCIEDADE NACIONAL DE 
APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração mediante supressão de valor do Contrato n° 01/2016 que tem por objeto 
a locação de área de 246,30m°, no primeiro piso do Terminal Rodoviário João Paulo II, situado na Av. Governador Lamenha Filho, siri, 
Feitosa, destinado ao funcionamento do 12° Juizado Especial Cível e Criminal de Trânsito da Capital. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 
02.122.0003.2431.0000 Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, PTRES: - 20004, PI: - 4930, FONTE 0100 Recursos 
Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

DA SUPRESSÃO: O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 14,7% (quatorze vírgula sete por cento), previsto 
originariamente no Contrato n° 01/2016, na Cláusula Quarta Do pagamento, de modo que o valor mensal passará de R$ 6.800,00 (seis 
mil e oitocentos reais) para R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), a partir do mês de outubro de 2016. 

DA MANUTENÇÃO DOS VALORES: O Contrato n° 01/2016 permanecerá sem reajuste até o dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2017 
(dois mil e dezessete), onde será mantido o valor previsto na Cláusula Terceira Da Supressão. 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 01/2016, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

Maceió, 10 de novembro de 2016. 

DES. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

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

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