
is si PODER,
[UDICIARIO
DEALAGOAS

Marechal Deodoro, 319, Centro

CEP: 57020-919, Maceio-AL

Fone: (82)4009-3167

Subdirecao@tjal.ius.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO N° 015/2011 QUE ENTRE

SI CELEBRAM O PODER JUDICIARIO

DE ALAGOAS E A SENHORA MARIA

ROSA DA SILVA.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, estabelecido na Praca

Marechal Deodoro, 319, Centro, CEP: 57020-919 - Maceio/AL, neste ato

representado por seu Desembargador Presidents JOSE CARLOS MALTA

MARQUES, doravante denominado LOCATARIO, e do outro lado a Senhora

MARIA ROSA DA SILVA, portadora da cedula de identificacao n° 565.106

SSP/AL e CPF sob n° 112.981.54472, residente e domiciliado no municipio de

Novo Lino/AL, doravante denominada LOCADORA, resolvem celebrar o presente

Termo Aditivo ao Contrato de Locagao n°. 015/2011, que se regera pelas

disposigoes contidas nas clausulas e condigoes expressa a seguir, que

mutuamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrigao, todos os

elementos que compoem o Processo Administrativo n° 06136-8.2012.001.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

0 presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogacao do prazo de vigencia

do Contrato n° 15/2011, referente a locacao do imovel situado na Rua do

Comercio, 611 - Centro, Municipio de Novo Lino/AL., destinado ao

funcionamento do Forum local Desembargador Airton Tenorio Cavaicante.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA

Da prorrogacao. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigencia do

Contrato n° 15/2011, iniciando-se em 30 de marco de 2013, estendendo-se ate

o dia 30 de margo de 2014, podendo ser prorrogado mediante o interesse

publico e a criterio do LOCADOR.

Paragrafo unico; O prazo acima ajustado fica subordinado a instalagao do

Forum de Novo Lino, estando o locatario a procura de outro imovel, que seja

satisfatorio as atividades jurisdicionais; e se a instalagao ocorrer na vigencia do

contrato, o pagamento do aluguel sera ate o do dia da entrega das chavelf) do
predio locado, em atengao ao interesse publico.
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CLAUSULA QUARTA: DO VALOR E DOTACAO ORCAMENTARIA

0 valor do contrato fica reajustado acima do IGP-M, por exigencia da

proprietaria que estabeleceu o seu valor. Conforme consta nos termos da

clausula nona - Do reajuste; passando o valor mensal do aluguel de R$ 900,00

(novecentos reais) para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) perfazendo o

valor global de R$ R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), devendo

ser pago a LOCADORA em doze (12) parcelas iguais e mensais, acima

mencionadas.

As despesas decorrentes do presente aditivo correrao por conta do Programa de

Trabalho 02.122.0003.2211.0000 - Manutencao dos Orgaos do Poder Judiciario

e do Elements de Despesa 33.90-36 - Outros Services de Terceiros - Pessoa

Fi'sica.

Paragrafo unico; O valor acima reajustado fica subordinado a urn estudo

aprofundado do quantitativo (metragem e caracteristicas) e comparativo com

relacao aos imoveis assinalados as fls. 53 dos autos do processo administrativo

n° 06136-8.2012.001, em cotejo com o de que trata o objeto deste Contrato, que

sera realizado pela Oficiala de Justiga Magda Cybelle Batista Silva, podendo

este valor ser reduzido dependendo do resultado do estudo ora mencionado.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

Fica acrescida a clausula oitava, no inciso II, a alinea c, do contrato n° 15/2011,

a qual tera a seguinte redacao: c) apresentar as certidoes negativas usuais para

habilitacao em contratacoes publicas, alem de apresentar a declaracao de que

nao incorre na situacao descrita na art. 3°, da Resolucao CNJ n° 7/2005.

CLAUSULA SEXTA - DA RATIFICACAO

Ficam mantidas as demais clausulas e condicoes do contrato originario, naquilo

que nao contrariem o presente aditivo.

CLAUSULA SETIMA - DA PUBLICAgAO

O Contratante providenciara a publicacao deste Termo Aditivo, no Diario

Eletronico da Justica, conforme determina o paragrafo unico, do art. 61, da Lei
n°. 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Maceio, capital do Estado de Alagoas,

com exclusao de quaiquer outro, para dirimir quaisquer duvidas relativas ao

cumprimento deste .instrumento, renunciando a quaiquer outro, por mais

privilegiado que seja.U
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente fermo

Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, para um so 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.

Maceio/AL. 2C de

JOSE CARL

Des. Presidente do

2013.

MARQUES

fnal de Justica de Alagoas
Locatario

Maria rosa da silva
Locadora

TESTEMUNHAS:

CPFn°. ^

20-

CPF
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SUBDIRECAO-GERAL

SUMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
015/2011

(PROCESSO ADMINISTRATION" 06136-8.2012.001)

PARTES: O PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS E A SENHORA
MARIA ROSA DA SILVA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tern como objeto a

prorrogacao do prazo de vigencia do Contralo n° 15/2011, refcrente a

locacao do imdvcl situado na Rua do Comercio, 611 - Centra,
Municipio dc Novo Lino/AL., destinado ao funcionamento do Forum

local Dcsembargador Airton Tenorio Cavalcante.

DA PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA: Da prorrogacao.

Fica prorrogado por 12 (doze) mescs o prazo de vigencia do Contrato

n° 15/2011, iniciando-sc cm 30 de marco dc 2013, estendendo-se ate o

dia 30 de marco de 2014, podcndo scr prorrogado mediante o interesse

publico e a criterio do LOCADOR. O prazo acima ajusiado fica

subordinado a instalacao do Forum de Novo Lino, cstando o locatario

a procura de outro imovel, que seja satisfatorio as atividades

jurisdicionais; e sc a instalacao ocorrer na vigencia do contrato, o

pagamento do aluguel sera ate o do dia da entrega das cliavcs do prcdio

locado, em atencao ao interesse publico

DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA: O valor do

contrato fica reajusiado acima do IGP-M, por cxigencia da proprietaria

que estabeleceu o seu valor. Confonnc consta DOS tcrmos da clausula

nona - Do reajuste; passando o valor mensal do aluguel de RS 900,00

(novecentos reais) para RS 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)

perfazendo o valor global de RS 14.400,00 (quatorze mil e

quatrocentos reais), devendo ser pago a LOCADORA em doze (12)

parcclas iguais c mensais, acima mencionadas. As despesas

decorrenlcs do presente aditivo correrao por conta do Programa dc

Trabalho 02.122.0003.2211.0000 - Manutcncao dos 6rgaos do Poder

Judiciario e do Elemento dc Dcspesa 33.90-36 - Oulros Servicos de

Terceiros - Pessoa Fisica. O valor acima reajustado fica subordinado a

um estudo aprofiindado do quantitative (metragem e caracleristicas) e

comparalivo com relaciio aos imoveis assinalados as fls. 53 dos aulos

do proccsso administrativo n° 06136-8.2012.001, em coiejo com o de

que trata o objeto deste Contrato, que sera realizado pela Oficiala de

Justica Magda Cybelle Batista Silva, podendo este valor scr reduzido

dependendo do rcsultado do estudo ora mencionado.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES - Fica acrescida a clausula oitava,

no inciso II, a alinea c, do contrato n" 15/2011, a qual lera a seguinte

redacao: c) apresentar as certidocs negativas usuais para habilita9ao em

contratacoes piiblicas, alem de apreseniar a declaracao dc que niio

incorre na situacao descrita na art. 3", da Resolucao CNJ n" 7/2005.

DA RAT1FICACAO: Ficam maniidas as demais clausulas e condicocs

do contrato originario, naquilo que nao contrariem o presente aditivo.

DATA: 26 de marco de 2013.

JOSE CARLOS MALTA MARQUES

Dcs. Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas

Locatario

MARIA ROSA DA SILVA

Locadora




