
PODER, 
JUDICIARIO 
DE ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3100 

4° Termo Aditivo ao Contrato n° 144/2014 

QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 144/2014, CELEBRADO 
ENTRE O PODER JUDICIÁRIO DO 
ESTADO DE ALAGOAS E VALTER 
ROBERTO PESSOA VEIGA E VALMA 
MARIA DE LIMA PESSOA VEIGA. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público au- 
tônomo, representativo do Poder Judiciário, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 
319, Centro, em Maceió, inscrito no CGC-MF sob o n° 12.473.062/0001-8, neste ato representa- 
do por seu Presidente, DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Presidente do Tribunal de Justiça do Es- 
tado de Alagoas, neste ato designado como LOCATÁRIO, e, de outro lado, VALTER ROBER- 
TO PESSOA VEIGA, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o n°223.116.104-49, porta- 
dor da Célula de Identidade n° 418.035 SSP/AL e VALMA MARIA DE LIMA PESSOA VEIGA, brasi- 
leira, casada, portadora da carteira de identidade n° 547.272 SSP-AL e inscrita no CPF n° 387.755.304-49, 
doravante designado LOCADORES, resolvem aditar o Contrato n° 144/2014, decorrente do Processo Ad- 
ministrativo n°2018/11301, pelas cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS 
Fazem parte do presente termo aditivo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o Processo Administrativo n°. 2018/11301. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 144/2014, para locação de 
prédio comercial situado na Rua Deputado Jota Duarte, Loteamento Juca Sampaio, Quadra "C", Lote "15", 
Palmeira dos índios/AL, destinado ao funcionamento provisório do Fórum de Palmeira dos índios. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REAJUSTE 

Nos termos da Cláusula Décima do Contrato n° 144/2014, fica reajustado o valor do referido contrato pelo 
IGP/M (FGV) acumulado no período de novembro/2017 a outubro/2018, que corresponde a uma correção 
de 10,8074100%, passando o valor global do contrato para R$ 279.234,72 (duzentos setenta e nove mil, 
duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 
23.269,56 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) cada uma. 

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 
02.122.0003.2431 — Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário — 1° GRAU, PTRES: - 20004, PI: - 

„.7...- 4930, FONTE — 0100 — Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 — Outros serviç 
de terceiros — Pessoa Física. 
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-CLÁUSULA QUINTA —DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

Fica o Contrato n° 144/2014 prorrogado por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir de 24 (vinte 
e quatro) de dezembro de 2018 até 23 (vinte e três) de dezembro de 2019. 

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 rescindir o contrato 
unilateralmente a qualquer tempo. 

CLAUSULA SEXTA DA RATIFICAÇÃO 	 
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 144/2014, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA 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 OITAVA— DO FORO 	 1 
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 assinados, a quais se obrigam a cumpri-lo. 

Maceió/AL, 	d 

DES. 0TÁVIr LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Trib 1 de Justiça do Estado e Alagoas 
/ma  Locat rio 

7cr  
VA TER ROBERTO PESSOA BGA 

Locador 

VALMA MARIA DE LIMA PESSOA VEIGA 
Locadora 

Testemunhas: 
1° 	 2° 	  

CPF n°. 	CPF n°. 	  

IprtsvgaRÁRio 
.1)1i MA/ iCAN 
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alterar a reserva orçamentária prevista na Cláusula Segunda — Da Despesa, para que a despesa com a execução do ajuste acima 
mencionado corra à conta dos recursos do orçamento do FUNJURIS, com fundamento no art. 1°, VII, da Lei Estadual n°5.887/1996, c/c 
Portaria n°448, de 13 de setembro de 2002, que estabelece suas atribuições financeiras, conforme consta do Processo Administrativo 
n°2018/1080, e ainda com base nos fundamentos expostos na Lei n°6.666/93, art. 65, ficando alterado o cabeçalho do termo contratual 
bem como da cláusula acima mencionada. 

Desta forma, o Termo de Ajuste de Contas passara a vigorar com o acréscimo da seguinte redação: 
INTERVENIENTE: FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO-FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder 

Judiciário, inscrito no CNPJ sob n° 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo 1 do Tribunal de Justiça, representado neste ato 
pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora, Doutor MAURÍCIO CÉSAR GREDA FILHO. 

Em continuidade, a Cláusula Segunda do Termo de Ajuste de Contas, decorrente do extinto Contrato n°067/2015, passará a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Parágrafo Único. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo FUNJURIS, registrados da seguinte forma: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0003.2114 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS, ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.93 — Indenizações e Restituições, FONTE: 0291 — Recursos da Administração Indireta. 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado. 

A presente Apostila de Retificação dos referidos Contratos, ampara-se na Lei 8.666/93 e no que consta no Processo n°2018/1080, 
entrando em vigor na data de sua publicação. 

Maceió, 21 de dezembro de 2018. 

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

MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO 
Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/11301 
Assunto: Celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 144/2014 

DESPACHO 
Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Despacho GPAPJ n° 

1267/2018, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 
144/20146, celebrado com a VALTER ROBERTO PESSOA VEIGA, e VALMA MARIA DE LIMA PESSOA VEIGA, que tem por objeto a 
prorrogação do contrato, para continuidade da locação de prédio comercial situado na Rua Deputado Jota Duarte, Loteamento Juca 
Sampaio, Quadra "C", Lote "15", Palmeira dos índios/AL, destinado á instalação e funcionamento provisório do fórum de Palmeira 
dos Índios. O referido ajuste fica prorrogado por mais 12 meses, passando a vigorar a partir de 24 de dezembro de 2018 até 23 de 
dezembro de 2019. Nos termos da Cláusula Décima do Contrato n° 144/2014, fica reajustado o valor do referido contrato pelo IGP/M 
(FGV) acumulado no período de novembro/2017 a outubro/2018, que corresponde a uma correção de 10,8074100%, passando o valor 
global do contrato para R$ 279.234,72 (duzentos setenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), a ser 
pago em 12 parcelas mensais de R$ 23.269,56 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Se 
revela imprescindível a juntada das certidões de regularidade fiscal devidamente atualizadas, bem como a declaração que comprove a 
inexistência de vinculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a pratica 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 providências. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 18 de dezembro de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 4° Termo Aditivo ao Contrato n°  144/2014 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/11301). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e VALTER ROBERTO PESSOA VEIGA e VALMA MARIA 
DE LIMA PESSOA VEIGA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal e concessão de reajuste ao Contrato n° 144/2014. 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÉNCIA: Fica o Contrato n° 144/2014 prorrogado por mais 12 (doze) meses, passando a 
vigorar a partir de 24 (vinte e quatro) de dezembro de 2018 até 23 (vinte e três) de dezembro de 2019. 
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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 rescindir o contrato unilateralmente a qualquer tempo. 

DO REAJUSTE: Nos termos da Cláusula Décima do Contrato n° 144/2014, fica reajustado o valor do referido contrato pelo IGP/M 
(FGV) acumulado no período de novembro/2017 a outubro/2018, que corresponde a uma correção de 10,8074100%, passando o valor 
global do contrato para R$ 279.234,72 (duzentos setenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), a ser 
pago em 12 parcelas mensais de R$ 23.269,56 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) cada 
uma. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: - 
02.122.0003.2431 — 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 RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, 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 duvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Maceió, 18 de dezembro de 2018. 

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

VALTER ROBERTO PESSOA VEIGA 
Locador 

VALMA MARIA DE LIMA PESSOA VEIGA 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Procáso Administrativo n°2018/12691 
Assunto: Celebração de 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 015/2016 — Devolução de prazo e aditivo de valor da construção de 02 

Juizados Especiais, 1 Juizado da InGncia, 1 Vara da Mulher e 1 Turma Recursal da Comarca de Arapiraca. 

DESPACHO 

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epigrafe, fiindado no Despacho GPAPJ n° 1300/2018 da Procuradoria 
Administrativa, AUTORIZO a celebração do 70  Termo Aditivo ao Contrato n° 0 15/20 16, com a empresa KOD ENGENHARIA LTDA-EPP, 
tem como objeto a devolução do prazo de execução da obra bem como a prorrogação de vigência do Contrato, com fundamento no 
inciso VI, do §1°, do art. 57, da Lei 8.666/93,0 Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas prorroga a vigência contratual por 180 (cento 
e oitenta) dias, estendendo-se de 21 (vinte e um) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito) até 20 (vinte) de junho de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

Para o 7° Termo Aditivo, dentro do prazo de vigência do contrato os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 
um ano, aplicando-se a variação do indice INCC-indice Nacional de Custo da Construção exclusivamente para as obrigações iniciadas 
e concluidas após a assinatura do presente Termo Aditivo. O reajuste pelo INCC será concedido com efeitos financeiros a contar a partir 
da data da assinatura do 7° Termo Aditivo. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de 
previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo indice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
Mantêm-se os efeitos do 5° Termo Aditivo aplicando-se a tabela S1NAPYORS E, no que couber, e nos demais itens será utilizado índice 
1GPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Para fins do cálculo do reajuste devidos á Contratada, consoante indicado pelo Gestor do Contrato, totaliza o importe de R$ 
138.534,07 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sete centavos), que conferem cobertura aos' Termo Aditivo. 

A continuidade da contratação em comento visa dar continuidade à retomada da construção de 02 (dois) Juizados Especiais, 01 
(um) Juizado da Inffincia, 01 (uma) Vara da Mulher e 01 (uma) Turma Recursal da Comarca de Arapiraca. 

No ato da assinatura, ê 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 pratica 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 fiato 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.ASubdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 21 de dezembro de 2018. 

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