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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, LOCATÁRIO, e a empresa 
SINART — SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURISTICO LTDA, 
com sede na Áv. ACM n° 4362, Estação Rodoviária, Pituba — Salvador/BA, inscrita no CNPJ 
sob o n° C, neste ato representada por seu Procurador, Sr. SELMO MARQUES DE 
OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob o n° 840.078.261-53 o RG sob o n." 3415812 DJPC/GO, 
doravante denominado LOCADORA, resolvem celebrar o Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 
001/2016, oiti decorrência do Processo Administrativo Virtual n" 2018/15171, mediante 
sujeição às seguintes cláusulas e condições contratuais: 
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O presente Termo Aditivo objetiva a concessão de reajuste e prorrogação prazal do Contrato n" 
001/2016, que tem por objeto a locação de área de 246,30m2, no primeiro piso do Terminal 
Rodoviário João Paulo II, situado na Av. Governador Lamenha Filho, s/n, Feitosa, destinado ao 
funcionamento do 110  Juizado Especial Cível e Criminal da Capital. 

AvsurAtEcursji-  ,.,D.A,:DO.T,AVAWORÇAMENT'ARIA 
	

àbilitn 3,t,  
As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 
02.003.02.122.0003.2431.4930.210 — Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário — 10 
GRAU, FONTE — 0100 — Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-39 — 
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

LiAUS IJUSERWEHWITITWO 0741,1FÃCi 

O prazo de lOcação será acrescido por mais 12 (doze) meses, a contar do fim de sua vigência, dia 
06/02/2019 até o dia 05/02/2020. 

brO`' 	,,,CLWIJSITLrAWAWrniarSE 
O valor mensal do contrato será reajustado pelo IGP/M, referente ao período de janeiro/2018 a 
dezembro/20.18 perfazendo o índice de 7,5521400%. Dessa forma, o valor mensal do contrato 
passará de RS 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 6.453,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta e 
três reais), perfazendo o valor anual de RS 77.436,00 (setenta e sete mil e quatrocentos e trinta e 
seis reais). 
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CLÁUSULA QUINTA— DA RATIFICAÇÃO 
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n" 001/2016, ficando mantidas as demais 
cláusulas e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA SEXTA — 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 tf. 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 as.  sim 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. 

Maceió/AL, 0de P02' 	de 201 

4' "I° 
TUTMES AIRAN DE ALBUQUERQUE 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Locatário 

e  OVP12"3  
sehIN E:nte Geça.  

GtattA 
SELMO M RQUES Lre. OLIVEIRA 

Procurador da empresa SINA — Sociedade de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. 
Locador 

Testemunhas: 
I" 

CPF 

2" 

CPF 
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aprendizagem, em consonância com o que preconizam os Parâmetros Circulares Nacionais, a assimilação de conceitos de conceitos 
de cidadania, ética e justiça, e conhecimento sobre o funcionamento do Poder Judiciário, auxiliando a formação dos alunos no que diz 
respeito ao exercício de seus direitos e à conscientização de seus deveres. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses, passando a vigorar a partir de 25 de janeiro de 2019 a 24 de 
janeiro de 2021. 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Termo de Cooperação n° 01/2017, 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, 23 de janeiro de 2019. 

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 
PRIMEIRO CONVENENTE 

FERNANDO TOURINHO DE OMENA SOUZA 
Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas 

RUI SOARES PALMEIRA 
Prefeito de Maceió/AL 

ANA DAYSE DOREA 
Secretária Municipal de Educação - Maceió/AL 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/15171 
Assunto: Celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2016 

DESPACHO 

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Despacho GPAPJ n°027/2019, 
AUTORIZO a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n°001/2016, celebrado com a empresa SINART SOCIEDADE NACIONAL 
DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, como CNPJ sob o n° 13534.698/0001-77, tendo por objeto a prorrogação, por mais 12 
(doze) meses, iniciando-se em 06 de fevereiro de 2019, estendendo-se até 05 de fevereiro de 2020, locação de área de 246,30m2, no 
primeiro piso do Terminal Rodoviário João Paulo II, situado na Av. Governador Lamenha Filho, s/n, Feitosa. O valor mensal do contrato 
será reajustado pelo IGP/M, referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018 perfazendo o índice de 7,5521400%. Dessa forma, 
o valor mensal do contrato passará de RS 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 6.453,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta e três reais), 
perfazendo o valor anual de R$ 77.436,00 (setenta e sete mil e quatrocentos e trinta e seis reais). No ato da assinatura, é 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 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, 04 de fevereiro de 2019. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2014 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/15171). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO 
RODOVIÁRIO E TURISTICO LTDA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a concessão de reajuste e prorrogação prezai do Contrato n°001/2016, que tem por 
objeto a locação de área de 246,30m2, no primeiro piso do Terminal Rodoviário João Paulo II, situado na Av. Governador Lamenha Filho, 
s/n, Feitosa, destinado ao funcionamento do 11° Juizado Especial Cível e Criminal da Capital. 

DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 02.00 
3.02.122.0003.2431.4930.210 Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, FONTE 0100 Recursos Ordinários, ELEMENTO 
DE DESPESA: 33.90-39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) meses, a contar do fim de sua vigência, dia 06/02/2019 
até o dia 05/02/2020. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n°11,419/06, art. 4° 
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DO REAJUSTE: O valor mensal do contrato será reajustado pelo IGP/M, referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018 
perfazendo o índice de 7,5521400%. Dessa forma, o valor mensal do contrato passará de RS 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 6.453,00 
(seis mil e quatrocentos e cinquenta e três reais), perfazendo o valor anual de R$ 77.436,00 (setenta e sete mil e quatrocentos e trinta 
e seis reais). 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 001/2016, ficando mentidas 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 fevereiro de 2019. 

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

SELMO MARQUES DE OLIVEIRA 
Procurador da empresa SINART Sociedade de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/15157 
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato n°040/2018 - Construção do Fórum de Palmeira dos índios 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com os Despachos GPAPJ 
n° 1301/2018 e Despacho GPAPJ n° 371/2018 (oriundo do processo administrativo n° 2016/9408), emanado pela Procuradoria 
Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a formalização de 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 040/2018 firmado com a empresa 
SAMPAIO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, para continuidade na construção com fornecimento de equipamentos de infraestrutura do 
novo prédio do Fórum da Comarca de Palmeira dos indios AL, objetivando o acréscimo de R$ 487.151,34 (quatrocentos e oitenta e sete 
mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) a titulo de quantidades; bem como de R$ 910.463,27 (novecentos e dez 
mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) a titulo de serviços não contemplados, totalizando R$ 1.397.614,61 
(hum milhão, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), o que representa 24,27% ao valor 
inicialmente pactuado. 

Haverá uma supressão de R$ 140.258,35(cento e quarenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), o que 
representa o 2,43% ao valor inicialmente pactuado. 

O valor global do Contrato computados os acréscimos e supressões acima descritos passará de R$ 5.758.697,75 (cinco milhões, 
setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) para R$ 7.016.054,02 (sete milhões, 
dezesseis mil, cinquenta e quatro reais e dois centavos). 

A garantia prevista na Cláusula Décima Primeira do Contrato n° 040/2018 deverá ser reforçada, ajustando-se aos valores 
contemplados no 1° Termo Aditivo seguindo-se os mesmos parãmetros utilizados na contrafação. 

No ato da assinatura será necessária a juntada das certidões de regularidade fiscal 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 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 tf 8.666/93. À Subdireção Geral para providências. 

Maceió, 04 de fevereiro de 2019. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 1° Termo Aditivo ao Contrato n°40/2018. 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/15157). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA 

DO OBJETO: O presente termo aditivo objetiva o acréscimo em virtude de quantidades e de serviços não contemplados, e supressão 
de valores relativos ao Contrato n°040/2018. 

DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DOS VALORES: 
CLÁUSULA SEGUNDA Pelo presente Termo Aditivo haverá um acréscimo de R$ 487.151,34 (quatrocentos e oitenta e sete mil, 

cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) a titulo de quantidades; bem como de R$ 910.463,27 (novecentos e dez mil, 
quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) a titulo de serviços não contemplados, totalizando R$ 1.397.614,61 (hum 
milhão, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), o que representa 24,27% ao valor 
inicialmente pactuado. 

CLÁUSULA TERCEIRA Pelo presente Termo Aditivo haverá uma supressão de R$ 140.258,35(cento e quarenta mil, duzentos e 
cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), o que representa o 2,43% ao valor inicialmente pactuado. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 40 
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