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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 	N° 	009/2016, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A 
SENHORA CHRISTINE KELER 
DE LIMA MENDES. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n°319, Centro. Maceió/AL. 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/0001-08, neste ato representado pelo seu Presidente. 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante denominado LOCATÁRIO. e 
Senhora CHRISTINE KELER DE LIMA MENDES, brasileira solteira, maior, estudante, 
portadora do CPF n° 029.495.754-55 e da cédula de identidade n° 1.576.902 - SSP/AL. residente 
e domiciliada no Loteamento Lisboa, 46, Feitosa, Maceió/AL, neste ato representada legalmente 
pelo Sr. JOSÉ MENDES DE LIMA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 097.795.231-20, portador da Célula de Identidade n° 175.910 SSP/AL, 
doravante denominada LOCADORA, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
n° 2017/414, resolvem aditar este termo ao Contrato n° 009/2016, pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

r 	 DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 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 
Larnenha Filho, 1254, Feitosa, Maceió/AL, com área total de 1.200m2  (hum mil e duzentos 
metros quadrados) e não 12.000m2, destinado ao armazenamento de bens móveis c 
equipamentos pertencentes a este Sodalício, bem como a concessão de reajuste, com amparo na 
Cláusula Nona do Contrato n°009/2016, e na Cláusula Sexta do 1° Termo Aditivo. 

DA 12R0-1-214-de-4-ÇÃO 60 PRAZO:DE VIGÊNCIA 
CLÁUSULA SEGUNDA - 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 2017 (dois mil e 
dezessete) até o dia 07(sete) de abril de 2018 (dois mil e dezoito). 

_ ;,_DA,DOTAÇAO_ORÇAMENTARIA 

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do 
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.003.02.122.0003.2211 .1601.210 -- Manutenção dos Órgãos 
do Poder Judiciário 	2° GRAU, FONTE 	010 -- Recursos Ordinários, ELEMENTO'  DE 
DESPESA: 33.90-36 — Outros serviços de terc os — Pessoa Fisic . 
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DOrVALOR, , 	, 

CLÁUSULA QUARTA — O valor mensal do contrato, passará a ser de RS 10.000,00 (dez mil 
reais), sobre o qual incide o reajuste previsto na Cláusula Nona do contrato, perfazendo o valor 
de RS 10.538,66 (dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), 
conforme tabela de atualização que segue abaixo: 

Resultado da Correção pelo IGP-M (PGV) 

Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV) 

Dados 

 

informados 

Data inicial 
	

03/2016 

Data final 
	

02/2017 

Valor nominal 
	

R$ 10.000,00 ( REAL ) 

Índice de correção no período 
	

1,0538664 

Valor percentual correspondente 
	

5,3866400 % 

Valor corrigido na data final 
	

R$ 10.538,66 ( REAL ) 

F ." 

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

• DA PUBLICAÇÃO 

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 n°. 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 e jurídicos efeitos. 

DO FORO 

CLÁUSULA SÉTIMA - 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 assinai o presente Termo Aditivo em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem ra 
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achado conforme, perante duas testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as 
quais se obrigam a cumpri-lo. 

Maceió, 01- de Obj.) de 2017. 

Des. OTAV LEÃO RAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justici do Estado de Alagoas 

Locatári 

ii 

Jos LMrr, S DE UMA 
Procurador da Sra. 1 hr stine Keler de Lima Mendes 

I ocador 

Testemunhas: 

Nome: 

CPF: 

Nome: 

CPF: 
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