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os magistrados inscritos para a 25ª Vara Cível da Comarca da Capital, de 3ª entrância, a ser preenchida por remoção, Edital nº 54/2021, 
para tomar ciência das informações relativas a todos os concorrentes, facultando-lhes a impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da publicação deste Edital, com direito de revisão.

  Os interessados devem encaminhar suas impugnações à Direção-Geral deste Tribunal de Justiça, por meio do Sistema 
Administrativo Integrado – SAI, exclusivamente, a partir da publicação deste Edital, sob pena de não conhecimento se realizado de outra 
forma.

  Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos quatro (04) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um 
(2021).

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, no exercício da Presidência

 
 EDITAL Nº 62/2021 

1 ª VARA DA COMARCA DE UNIÃO DOS PALMARES 
2ª ENTRÂNCIA 

  O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no exercício da Presidência, torna público, para ciência 
dos interessados, na conformidade do que dispõem os artigos 167 a 169 da Lei Estadual nº 6.564, de 05 de janeiro de 2005 
(Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas), c/c o art. 83 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN), e nos termos das Resoluções n° 001/2012, nº 38/2019 e nº 28/2020 deste Tribunal 
de Justiça, que se encontra VAGO, desde o dia 27 de outubro deste ano, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de União dos 
Palmares, de 2ª entrância, a ser preenchido por REMOÇÃO. 

  Os interessados devem encaminhar suas inscrições à Direção-Geral deste Tribunal de Justiça, por meio do Sistema 
Administrativo Integrado – SAI, exclusivamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da publicação deste Edital, sob pena 
de não conhecimento se realizado de outra forma. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos quatro (04) dias do 
mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (2021). 

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, no exercício da Presidência

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/8097
Assunto: Celebração de Convênio – Cessão recíproca de servidores – TRT – 19ª Região

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Despacho GPAPJ nº 769/2021 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Convênio TRT/SJA n.05/2021 e nº 037/2021-TJ/
AL (nosso número),  entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, 
tendo por objeto a prestação de mútua cooperação técnica e administrativa entre os convenentes, mediante cessão recíproca de 
servidores ou empregados públicos dos respectivos quadros.

A vigência do referido instrumento será pelo período de 04 (quatro) anos, contados a partir de 14 (quatorze) de outubro de 2021 (dois 
mil e vinte e um).

. 
À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 06 de outubro de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO nº 037/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/8097).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª 
REGIÃO.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a prestação de mútua cooperação técnica e administrativa entre os convenentes, 
mediante cessão recíproca de servidores ou empregados públicos dos respectivos quadros.

DA VIGÊNCIA: O presente Convênio vigerá pelo prazo de 4 (quatro) anos, contados a partir de 14.10.2021.

DO ÔNUS: A cessão do servidor se dará com ônus para o órgão Cessionário, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei 
n. 14.133/2021, da Resolução Administrativa TRT19 n. 79/2016, da Resolução Administrativa CSJT n. 143/2014, bem como das Leis n. 
11.416/2006, 12.774/2012 e 13.317/2016.

DO PRAZO: A cessão será concedida pelo prazo correspondente ao do convênio de cessão de servidores, podendo ser prorrogada 
pelo mesmo prazo, no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e cessionárias. 

DeniseMonteiro
Realce
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Parágrafo Primeiro — As cessões poderão ser revogadas a qualquer tempo por solicitação do órgão cedente ou cessionário, 
mediante solicitação expressa. 

Parágrafo Segundo — As cessões em curso na data da assinatura do presente instrumento fi cam automaticamente renovadas pelo 
prazo de validade do convênio.

DA DENÚNCIA: É facultado a qualquer dos partícipes denunciar o presente 
ajuste, a qualquer tempo, mediante simples aviso expresso, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias, período esse em que permanecem inalteradas 
as obrigações de ambos, dispensada essa antecedência quando a denúncia 
for provocada por fatos alheios à vontade do participe denunciante ou se tratar 
de descumprimento de qualquer cláusula prevista neste termo pelo outro 
participe, ou ainda pela superveniência de norma legal que venha tomá-lo 
inexequível 

DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Maceió — AL, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Convênio.
  
Maceió/AL,  06 de outubro de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO 
Desembargador Presidente do TRT 19’ Região

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/3250
Assunto: 5º Termo Aditivo – Contrato n° 072/2018

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ nº 
246/2021, Despacho GPAPJ nº 523/2021 e o Despacho de ID 1264179 e 435/2021 de lavra do Procurador Geral do TJAL, e em 
conformidade com o permissivo legal dos arts. 57, II, e 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a celebração do 5º Termo Aditivo 
ao Contrato nº 072/2018, celebrado entre o TJAL e a empresa COSTA DOURADA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
00.770.050/0001-58, que tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 072/2018, por mais 12 (doze) meses, a partir do dia a 
partir do dia 02 (dois) de novembro de 2021 até 1º (primeiro) de novembro de 2022, e renegocia o valor do contrato com relação ao item 
1, do Lote I, da Cláusula Segunda do Contrato, Automóvel com motor de 1800 (mil e oitocentos) cilindradas [...], o qual passará de R$ 
2.366,20 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais) para R$ 2.250,50 (dois mil duzentos e cinquenta reais), valor por unidade. 

No ato da celebração do aditivo aqui tratado 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, vedadas pelas 
Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 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, § 2º, da Lei nº 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, 27 de outubro de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/3250).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA COSTA DOURADA 
VEÍCULOS LTDA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 072/2018, por mais 12 (doze) meses, 
a partir do dia a partir do dia 02 (dois) de novembro de 2021 até 1º (primeiro) de novembro de 2022, e renegocia o valor do contrato com 
relação ao item 1, do Lote I, da Cláusula Segunda do Contrato, Automóvel com motor de 1800 (mil e oitocentos) cilindradas [...], o qual 
passará de R$ 2.366,20 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais) para R$ 2.250,50 (dois mil duzentos e cinquenta reais), valor por 
unidade.

DO PRAZO E VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n° 072/2018, a partir do dia 02 (dois) de 
novembro de 2021 até 1º (primeiro) de novembro de 2022.

DO VALOR: Pelo presente instrumento fi ca renegociado o valor do contrato com relação ao item 1, do Lote I, da Cláusula Segunda 
do Contrato - Automóvel com motor de 1800 (mil e oitocentos) cilindradas [...] - o qual passará de R$ 2.366,20 (dois mil trezentos e 
sessenta e seis reais) para R$ 2.250,50 (dois mil duzentos e cinquenta reais), valor por unidade.

DeniseMonteiro
Realce




