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

Fone: (82) 4009-3100 4ahwi)1(1\mo 
i ap- 111:  ALA( 

5° Termo Aditivo ao Contrato n0 123/2014: 

QUINTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 	N" 	123/2014, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E O SENHOR 
FRANCISCO CLEMENTE. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jtuídica de direito 
público interno, inscritõ no CNPJ sob o n°, 12.473.062J0001-08, estabelecido na Praça 
Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, MaceióIAL, neste ato representado por seu 
Presidetite, Desembargador T UTMÉS A1RAN DE ALBUQUERQUE MELO, locatário, 
e FRANCISCO CLEMENTE, brasileiro, casado. comerciante, portador do CPF sob o n° 
20.734.144-34, locador, resolvem celebrar este 5° Termo Aditivo ao Contrato if 123/2014, 
decorrente do Processo Administrativo n°2019/2476, 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°. 2019/2476. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto o reajuste do Contrato n" 123/2014, em 
conformidade com a Cláusula Nona do ajuste. O presente contrato tem por objeto a locação do 
imóvel situado na Praça São Francisco de Bórgea, 46, Centro, Piaçabuçu/AL, destinado ao 
funcionamento do Fórum da Comarca de Piaçabuçu. 
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. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n°02.122. 
0003.2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO -10  GRAU, Fonte: 
0100— Recursos Ordinários, Elemento de Despesa: 33.90-36 — Outros Serviços de Terceiros — 
Pessoa EiSica. 

CLÁUSULA QUARTA — DO REAJUSTE 
•O valor mensal do contrato de passará de R$ 1.711,54 (mil, setecentos e onze reais e 
cinquenta e quatro centavos) para R$ 1.827,10 (mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez 
centavos), conforme variação do IGP-M (FGV) no período de FEVEREIRO/2018 a 
JANEIRO/2019. no percentual de 6,7515800 °Á. 
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Praça Marechal Deodoro, 319, Centre 
CEP: 57020-919, Maceló-AL 

Fone. (82) 4009-3100 

Resultado da Correção pelo IGP-N1 (FGV) 

Data inicial 	 02/2018 

Data final 	 01/2019 

Valor nominal 	 R$ 1,711,54 ( REAL ) 

:Índice de correção no período 	 1,0675158 

Valor perceritual córreSpondente 	6,7515800 Pio 

Valor cotripidó tia data final 	R$.  1.827,10 ( REAL) 

CLÁUSULA QUINTA—DO VALOR 
O valor mensal passará para RS 1.827,10 (m11, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos). 

CLÁUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO 
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n" 123/2014, ficando mantidas as demais 
cláusulas e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA —DA PUBLICAÇÃO 
O Contratante providenciárá 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 
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 riiais privilegiado que seja. 

E. por estarem assim justas e contratadas,: as partea assinam o presente Termo Aditivo em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito; sem rasuras oii emendas, o qual depois de lido e 
achado conforrne; perante duas testemunhas a todo o ato presente, 	pelas.partes assinado, as 
quais se obrigam á cumpri-lo. 

Macei& 	"Sit /1-- 	de 2019. 

DES. TITTMÉS AIR:-AN DE ALBUOUERQURMELO 
Presidente do  Tribunal de Justiç , do Estado de Alagoas  
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Assunto: 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 036/2014 J ATAIDE 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, assim como o Despacho GPAPJ n° 114/2019, 
AUTORIZO a celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato n° 036/2014, celebrado com a empresa J. ATAÍDE ALVES & CIA LTDA, 
que possui por objeto a prorrogação contratual por 12 (doze) meses, a partir do dia 03 de abril de 2019 até 02 de abril 2020, para dar 
continuidade à prestação de serviços de assistência técnica em refrigeração, com manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar 
condicionado central do Dão chiller em uso pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas. 

No ato da assinatura, é 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 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 ó' 8.666/93. À Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 03 de abril de 2019. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 036/2014. 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2019/576). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA J. ATAÍDE ALVES & CIA LTDA, 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 036/2014, cujo objeto 
deste ajuste consiste na contrafação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica em refrigeração, com 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado central do tipo chiller em uso pelo Poder Judiciário do Estado de 
Alagoas. 

• 
DA PRORROGAÇÃO: O prazo do COntrato n°036/2014 fica prorrogado a partir do dia 03 de abril de 2019 até 02 de abril 2020. 
Parágrafo Primeiro. Em atenção ao interesse público, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, contados da 

notificação formal do contratado, o contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente quando concluído o certame licitatório que 
possui o mesmo objeto dos presentes autos. 

DA DESPESA: As despesas decorrentes deste ajuste correrão à conta dos recursos orçamentários consignados pelo Fundo Especial 
de Modernização do Poder do Estado de Alagoas - FUNJURIS, registrados no seguinte programa: PROGRAMA DE TRABALHO: 
02.081.003.2114 Manutenção do Poder Judiciário, FONTE 0291 Recursos da Administração Indireta, ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90-39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 

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 dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Maceió, 03 de abril de 2019. 

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

MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO 
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 
CONTRATANTE 

JULIANNO ATAÍDE ALVES 
Representante legal da empresa J. ATAÍDE ALVES & CIA LTDA 
CONTRATADA 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2019/2476 
Assunto: 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 156/2019, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 50  Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014, 
firmado com o Sr. FRANCISCO CLEMENTE, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Praça São Francisco de Bárgea, 46, 
Centro, Piaçabuçu/AL, para conceder o reajuste pelo IGPM, acumulado no período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, no percentual 
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de 6,7515800%, de modo que o valor mensal do contrato passará de R$ 1.711,54 (mil, setecentos e onze reais e cinquenta e quatro r'Ic&r, rr..S2 
centavos) para R$ 1.827,10 (mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos). No ato da assinatura, é 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 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 de contratar com a administração, conforme artigo 32, § 2°, da Lei 
n°8.666193, 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, 04 de abril de 2019. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA 00 50 Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014. 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2019/2476). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E FRANCISCO CLEMENTE. 

DOS DOCUMENTOS: Fazem parte do presente termo aditivo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem 
o Processo Administrativo n°. 2019/2476. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o reajuste do Contrato n°123/2014, em conformidade com a Cláusula Nona 
do ajuste. O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Praça São Francisco de Bórgea, 46, Centro, Piaçabuçu/AL, 
destinado ao funcionamento do Fórum da Comarca de Piaçabuçu. 

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. 

DA DESPESA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 02.122. 0003.2431 - 
MANUTENÇÃO DO,ORGÃO DO PODER JUDICIÁRIO- 1° GRAU, Fonte: 0100 Recursos Ordinários, Elemento de Despesa: 33.90-36 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 

DO REAJUSTE: O valor mensal do contrato de passará de R$ 1.711,54 (mil, setecentos e onze reais e cinquenta e quatro 
centavos) para R$ 1.827,10 (mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos), conforme variação do IGP-M (FGV) no período de 
FEVEREIRO/2018 a JANEIRO/2019, no percentual de 6,7515800%. 

DO VALOR: O valor mensal passará para R$ 1.827,10 (mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos). 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 123/2014, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, 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 dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Maceió, 04 de abril de 2019. 

DES. TUNES AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

FRANCISCO CLEMENTE 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2019/4250 
Assunto: Termo de Ajuste de Contas 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante nos Processos Administrativos em epígrafe, bem como a fundamentação constante do 
Despacho GPAPJ n° .112/2019, AUTORIZO a celebração do Termo de Ajuste de Contas, para pagamento via indenização no importe de 
R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil e oitocentos reais) a Senhora GERALDA AGUIAR VITORIO BARBOSA, proprietária do imóvel situado 
na Avenida Ventura de Farias, 600 - Eldorado, Município de Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento do 2° Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Arapiraca/AL, objeto do extinto Contrato n° 49/2017, com base em sua Cláusula Oitava Das Obrigações das 
Partes, inciso I, e; observando-se ainda o disposto na Cláusula Segunda Da vistoria do imóvel do Termo de Devolução do imóvel. 

No ato da assinatura, é 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 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 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. 
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