
PODER, 
0,è JUDICIARIO 
-4 	DE ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3167 
subdirecao@tjal.jus.br  

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 042/2017, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A SRA. 
CATARINA MARIA BEZERRA PINHEIRO. 

Pelo presente instrumento, 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 TUTMÉS AIRAN DE 
ALBUQUERQUE MELO, doravante denominado LOCATÁRIO, e a Senhora CATARINA 
MARIA BEZERRA PINHEIRO, residente e domiciliada na Rua Santos Dumont, 561, Bairro 
Baixão, Feira Grande /AL, inscrita no CPF sob o n.° 473.489.094-34 e RG n°669.911 SSP/AL, 
doravante denominada LOCADORA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato sob 
o n° 042/2017, em decorrência do Processo Administrativo n° 2019/8254, mediante sujeição às 
seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o Processo Administrativo 2019/8254. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação por 12(doze) meses do prazo de vigência 
do contrato n° 042/2017, o qual tem por objeto a locação do imóvel localizado a Rua Antônio 
Bispo de Oliveira, 279, Distrito de Massapé, Zona Rural do município de Feira Grande/AL, 
destinado ao funcionamento do Cartório de Registro Civil do 2° Distrito, bem como visa a 
concessão de reajuste ao termo de contrato n°042/2017 em consonância a Cláusula Nona. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO 
Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 04(quatro) de agosto de 2019, estendendo-se 
até 03(três) de agosto de 2020. 

CLÁUSULA QUARTA — DO REAJUSTE 
Nos termos da Cláusula Nona do Contrato n° 042/2017, o valor da mensalidade passará de R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais) para R$ 368,38(trezentos e sessenta e oito e trinta e oito 
centavos) a título de reajuste. 

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV) 

Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV) 
Dados informados 

Data inicial: 09/2018 
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Fone: (82) 4009-3167 
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Data final: 06/2019 
Valor nominal: R$ 350,00 ( REAL) 

Dados calculados 
Índice de correção no período 1,05250630 

Valor percentual correspondente 5,250630% 
Valor corrigido na data final R$ 368,38 ( REAL ) 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da dotação orçamentária n°. 02.122. 
0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO- I° Grau; FONTE: 100 - 
RECURSOS ORDINÁRIOS; Elemento de Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO 
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 nel. 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. 

Macem/ 	 40-1/0 de 2019. 

TUTMÉS 	E ALBUQUERQUE MELO 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Magoas 

Locatário 

CATARINA MAMA BEZ 
Locadora 

eirwãikitaL) 

TESTEMUNHAS: 
1°. ,ain eb...06/Cia--Sim-a-Oitio-  	Sjitiek 
CPF 	00 8.-;55.01ti,..-3  5 

2°.  ptt3s Poti  
CPF n°.  /30.  
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Assim, em relação à penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
, Administração Direta e Indireta deve ser aplicada a pena máxima em desfavor da citada pessoa jurídica, tendo em vista que reiteradamente 
descumpriu os contratos celebrados com este Sodalicio, quando vigentes, e na, hipótese presente, praticou conduta que em um único 
ato acarretou uma insolvência que alcançou 50% (cinquenta por cento) do objeto da Ata de Registro de Preços (ARP) n°101/2014. 

Diante do exposto, ao complementar a decisão constante do ID n° 430226, publicada no dia 29/05/2018 (ID n° 454001), 
FIXO o prazo de 24 (vinte e quatro meses) como pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Direta e Indireta estadual em desfavor da pessoa jurídica UP Distribuidora de Produtos de 
Limpeza LTDA. — ME 

Aqui, destaco que a decisão ora suprida (ID n°430226) diz respeito tanto ao processo administrativo n°04230-5.2015.001 
(autos digitalizados sob o n°2017/7491), quanto ao processo administrativo n°01988-7.2015.001 (autos digitalizados sob o n°2018/2310), 
conforme evidencia o item 4 da citada decisão, variando tão somente os valores das respectivas multas em cada um deles, uma vez que 
se referem a fatos distintos ocorridos sob a égide da mesma ARP. 

Subdireção Geral para a promoção das diligências necessárias â inscrição do valor da multa devida no caso destes autos na 
divida ativa estadual, como também à publicação e posterior comunicação do teor da presente decisão â Controladoria Geral do Estado 
de Alagoas. 

Cumpra-se. 
Maceió/AL, 06 de agosto de 2019. 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2019/8254 
Assunto: 2' Termo Aditivo ao Contrato n° 042/2017 
DESPACHO 

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Parecer n. GPAPJ N°607/2019, 
AUTORIZO a celebração do 2° termo aditivo ao Contrato de Locação n°042/2017, celebrado entre este Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas e a Sra. CATARINA MARIA BEZERRA PINHEIRO, o qual tem por objeto a locação do imóvel localizado a Rua Antônio Bispo de 
Oliveira, 279, Distrito de Massapé, Zona Rural do municipio de Feira Grande/AL, destinado ao funcionamento do Cartório de Registro 
Civil do 2° Distrito. O presente aditivo visa a prorrogação por 12(doze) meses do prazo de vigência do contrato n°042/2017, bem como 
a concessão de reajuste ao termo de contrato n°042/2017 em consonância a Cláusula Nona. Desta forma, fica prorrogado por 12 (doze) 
meses o referido contrato, iniciando-se em 04(quatro) de agosto de 2019, estendendo-se até 03(três) de agosto de 2020. Outrossim, nos 
termos da Cláusula Nona do Contrato n° 042/2017, o valor da mensalidade passará de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para R$ 
368,38(trezentos e sessenta e oito e trinta e oito centavos) a titulo de reajuste. 

No ato da assinatura, ê indispensável à apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, 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, 02 de agosto de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°042/2017 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/8254). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E a Senhora CATARINA MARIA BEZERRA PINHEIRO. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação por 12(doze) meses do prazo de vigência do contrato n° 
042/2017, o qual tem por objeto a locação do imóvel localizado a Rua António Bispo de Oliveira, 279, Distrito de Massapé, Zona Rural do 
município de Feira Grande/AL, destinado ao funcionamento do Cartório de Registro Civil do 2° Distrito, bem como visa a concessão de 
reajuste ao termo de contrato n°042/2017 em consonância a Cláusula Nona. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 04(quatro) de agosto de 2019, estendendo-se até 
03(três) de agosto de 2020. 

DO REAJUSTE: Nos termos da Cláusula Nona do Contrato n°042/2017, o valor da mensalidade passará de R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais) para R$ 368,38(trezentos e sessenta e oito e trinta e oito centavos) a titulo de reajuste. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da dotação orçamentária n°. 
02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO- 1°  Grau; FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS; 
Elemento de Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n°11,419/06!  art. 4° 
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DA RATIFICAÇÃO: Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o 
Processo Administrativo 2019/8254. 

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, 02 de agosto de 2019. 

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

CATARINA MARIA BEZERRA PINHEIRO 
Locadora 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2019/3884 

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°041/2018. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público integrante do Poder Judiciário de Alagoas, inscrito 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal 
Deodoro da Fonseca, n°319, Centro, Maceió-AL, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente TUTMÉS AIRAN DE 
ALBUQUERQUE MELO, resolve apostilar 010  Termo Aditivo ao Contrato n°41/2018, celebrado com empresa EDITORA REVISTA DOS 
TRIBUNAIS LTDA, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°2019/3884. 

O presente apostilamento visa corrigir o preâmbulo, qualificação dos representantes da contratada convenentes, o qual passará a 
ter a seguinte disposição: 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n°319, Centro, Maceió/ 
AL, inscrito no CNPJ sob o n°12.473.062/001-08, neste ato representado pela Exmo. Presidente, Desembargador TUTMÉS AIRAN DE 
ALBUQUERQUE MELO, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS, 
órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob n°01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal 
de Justiça, representado neste ato pela Juiza de Direito Presidente da Comissão Gestora, Dr. MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, pessoa juridica de 
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°60.501.293/0001-12, com sede 
na Rua do Bosque, 820, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP: 01136-000, neste ato representada por sua representante legal, a Sra. ANA 
PAULA PEREIRA DAS NEVES, brasileira, casada, analisa de sistema, portadora da cédula de identidade RG n° 09038466-0 e inscrita 
no CPF/MF n°011.803,348-84 e pela Sra. JEANE ELISABETE AVELAR, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora 
da cédula de identidade RG n°3620184 SSP/GO e inscrita no CPF/MF n°830.143.301-91, resolvem aditar o Contrato n°41/2018, em 
virtude do que consta no Processo Administrativo Virtual n°2019/3884, pelas cláusulas e condições seguintes: 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições inicialmente celebradas. 

Maceió, 26 de julho de 2019. 

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2016/5974 
Assunto: Celebração de Contrato Auditoria para certificação da norma NBR ISSO 9001:2015. 

DESPACHO 

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epigrafe, corroborada pelo Despacho GPAPJ n° 237/2019 do 
Procurador Geral deste Sodalicio, AUTORIZO as celebração do Contrato n°68/2019, decorrente do Pregão Eletrônico n°16/2019, com 
a empresa QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICADO LTDA-ME, que possui por objeto a prestação de serviços de auditoria 
visando ã certificação, na norma NBR ISO 9001:2015, do Sistema de Gestão da Qualidade do Tribunal de Justiça de Alagoas, no valor 
global de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). 

Por fim, no ato da assinatura, ê indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, 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, t§ 2°, da Lei rir 8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir com o 
prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8,666/93. 

A Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 15 de agosto de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas- Lei Federal n°11,419/06, art. 4° 
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