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2' Termo Aditivo ao Contrato n° 145/2014 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO . 
CONTRATO 	N" 	145/2014, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E A SRTA, MILENE 
ARLINDA DE LIMA MENDES. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D ALAGOAS, órgão público autônomo, 
representativo do Poder Judiciário, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, 
Centro, em Maceió, inscrito no CliC-ME -sob o,  n" 12.473.062/0001-8, neste ato representado 
por seu Presidente, Des. 'JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA, neste ato designado corno 
LOCATÁRIO, e, dc outro lado, a Sra. MILENE ARLINDA DE LIMA MENDES, brasileira 
solteira, maior capaz, funcionaria pública, portadora do CeF ri. 043.630.574-75 e da cédula 
de identidade n° 98001306791 - SEDS/AL, residente c domiciliado na Av. Presidente Getúlio 
Vargas, 37 - Conjunta Iracema, BI. 01, Ap, 103 - CEP: 57.046-140 , Maceió/AL, neste ato 
representada legalmente pelo Sr. JOSÉ MENDES DE LIMA, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Fisicas do Ministério da Fazenda sob o n° 097.795.231-20, portador da Célula de identidade n° 175.910 
SSP/AL, doravante designada LOCADORA, resolvem aditar este Segundo Termo Aditivo ou Contrato te 145/2014, decorrente do Processo Administrativo n° 2016/8257, pelas cláusulas e 
condições seguintes, 

'CLÁUSULA PR INIE IRA - DOS DOCUMENTOS 
Fazem parte do presente termo aditivo, indeppdentemente dc transcrição, todos os elementos que 
compõem o"hocesso Administrou vai 201618257. 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do contrato n° 145/2014, para locação 
do imóvel situado na Av. Governador 1-amenlia Filha, 1800, Lotes 17 c 18, CEP 57043-000, Feitosa, 
Mncció/AL, destinado ao funcionamento do depósito da unidade do Departamento Central de Material 
e Patrimônio do Poder Judiciário de Alagoas. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Fica prorrogado por 12 meses, passando a vigorar a partir de 20 de dezembro de 2016 a 19 de dezembro 
de 2017. 

CLÁUSULA QUARTA -DA RATIFICAÇÃO 
O presente termo aditivo passa a integrar o Cotaram a' 145n014, ficando mantidos as demais cláusula  e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo, 

CLÁUSULA QUIIÇTA -DA PUBLICAÇÃO 
O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Eletrúnico da 
conforme determina o parágrafo itieo, do art. 61. da Lei n', 8.666/93. 
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DES. JOÃO 
Presidente do Tribunal 

VEDO LESSA 
t Uca do Estado de Alagoas 
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CLÁUSULA SEXTA —DO FORO As partes elegem o furo da Comarca do 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 c contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias 
de igual teor, para um só efeito, sena rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, 

lo. perante duas testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-

MaceitS/AL,02.1 erpt~htfirde 20 

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 
CEP 57020-919, Maceió-Al., 

Fone.. (82) 4009-3100 

MILENE 1 	LIMA MENDES 
Representada por se 	CU!" dor leo' JOSÉ MENDES DE UMA 

Locadora 
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Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Despachos da Presidência: 

Processo Administrativo Virtual n° 4870/2016 
Requerente: Walkiria Bezerra Suruagy Lima 
Objeto: Pedido de Renovação de Cessão 
DECISÃO: " Trata-se do pedido de renovação de cessão da servidora Walkiria Bezerra Suruagy Lima, matricula 38153-5, ocupante 

do cargo de analista judiciária, classe D, de autoria do Desembargador Pedro Inácio da Silva, para que a servidora possa continuar a 
exercer o cargo em comissão de Diretora de Secretaria da Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde AL, de nível CJ-3, pelo prazo de 
01 (um) ano a contar de 22.09.2016. Em manifestação presente no anexo ID 124934, a Corregedoria-Geral da Justiça opinou no sentido 
de deferimento da renovação de cessão da servidora Walkiria Bezerra Suruagy Lima, por tempo idêntico à cessão original. A Diretoria-
Adjunta de Controle Interno — DIACI (ID 129689), considerou que o processo está apto a prosseguir, ressaltando que a renovação 
da servidora será retroativa a data de 22.09.2016. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, pontuo que a cessão de um servidor 
público assume a natureza de efetivo afastamento de pessoal para outro órgão ou entidade, conforme previsão em leis estaduais, a 
fim de que haja colaboração para o exercício das funções estatais entre as diversas esferas de Poder, bem como dentro de um mesmo 
Poder, objetivando um desempenho com maior rendimento e melhor atendimento ao interesse público. Assim, a cessão se constitui em 
um ato administrativo que autoriza o afastamento de um servidor, a fim de que ele passe a exercer suas atividades — a titulo precário e 
temporário — em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da 
lotação originária no órgão Cedente. Ressalte-se que esse afastamento não configura um direito subjetivo do servidor público, pois 
somente pode ser concedido se for do interesse do órgão Cedente, embora objetive a cooperação entre os órgãos envolvidos, podendo, 
inclusive, proporcionar uma integração entre suas atividades. A Resolução n.° 08/2015, que trata da cessão, requisição e disposição de 
servidores públicos no âmbito do Poder Judiciário de Alagoas, em seu art. 8°, § 4°, dispõe que o ato de cessão será estipulado no prazo 
máximo de 01 (um) ano para sua vigência, podendo ser prorrogado. Senão vejamos: Art. 8° Os servidores efetivos do Quadro de Pessoal 
desta Corte poderão ser cedidos ou colocados à disposição de outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal para o exercício de cargos em comissão ou de funções de confiança, ou, ainda, para atender situações previstas em 
leis específicas. § O ato de cessão estipulará o prazo máximo de 01 (um) ano para sua vigência, podendo ser prorrogado, observados 
os procedimentos e condições estabelecidos nesta Resolução. Ademais, segundo a Resolução indicada, o pedido de cessão será 
encaminhado com a devida justificativa, pelo chefe da unidade interessada à Presidência desta Corte de Justiça, como segue: Art. 6° O 
pedido de cessão de servidor será encaminhado, com a devida justificativa, pelo chefe da unidade interessada à Presidência do Tribunal 
de Justiça que, após aprovação discricionária do chefe do Poder, será encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas para análise da 
regularidade normativa e funcional. No presente caso, verifico a observância dos artigos destacados, justificado pelo relevante serviço 
prestado pela servidora no Órgão judiciário em que exerce suas atribuições, não havendo obste para o deferimento do pedido de 
renovação de sua cessão.Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos necessários, DEFIRO o pedido de renovação de 
cessão da servidora Walkiria Bezerra Suruagy Lima ao Tribunal Regional do Trabalho da 19° Região, a título precário e temporário, 
para continuar a exercer o cargo em comissão de Diretora de Secretaria da Vara do Trabalho de São Luiz do Quintunde - AL, nível CJ-3, 
por tempo idêntico a cessão original, ressaltando que a renovação será retroativa a data de 22.09.2016. Publique-se. Intime-se. Cumpra-
se. Maceió, 08 de novembro de 2016. 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 065/2014 (Processo Administrativo n° 2016/7420) 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Marechal 
Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, 3° andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/0001-
08, neste ato representado pelo seu Presidente, Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA, resolve apostilar o Contrato n° 
065/2014, celebrado com empresa REDMED COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, doravante denominadas CONTRATADA, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 2016/7420. 

O presente Termo de Apostilamento tem com o objeto o reajuste do valor do Contrato n° 065/2014, que possui como objeto a 
contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos desfibriladores externos automáticos do Departamento 
Médico deste Tribunal e Posto Médico do Fórum da Capital. 

Conforme Cláusula Décima do Contrato n° 065/2014, será aplicado o IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística IBGE, acumulado no período de JULHO/2015 a JUNHO/2016, no percentual total de 8,8444600%. 

Dessa forma, o valor mensal do contrato, previsto na Cláusula Segunda do Contrato n° 065/2014 será reajustado para R$ 1.294,33 
(mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor global anual de R$ 15.531,96 (quinze mil, quinhentos 
e trinta e um reais e noventa e seis centavos). 

Maceió, 21 de novembro de 2016. 

JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

*Republicado por incorreção 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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Processo Administrativo Virtual n° 2016/8257 
Assunto: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 145/2014 

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

1167/2016, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 
145/2014, firmado com a Sra. MILENE ARLINDA DE LIMA MENDES, representada legalmente pelo Sr. JOSÉ MENDES DE LIMA, que 
tem por objeto a locação do imóvel situado na Av. Governador Lamenha Filho, 1800, Lotes 17 e 18, CEP 57043-000, Feitosa, Maceió/ 
AL, destinado ao funcionamento do depósito da unidade do Departamento Central de Material e Patrimônio do Poder Judiciário de 
Alagoas, passando a vigorar a partir de 20 de dezembro de 2016 a 19 de dezembro de 2017, sendo necessária a juntada das certidões 
de regularidade fiscal devidamente atualizadas. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 21 de novembro de 2016. 

DES. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 145/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/8257) 

DAS PARTES: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A SRTA. MILENE ARLINDA DE LIMA MENDES. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do contrato n° 145/2014, para locação do imóvel 
situado na Av. Governador Lamenha Filho, 1800, Lotes 17 e 18, CEP 57043-000, Feitosa, Maceió/AL, destinado ao funcionamento do 
depósito da unidade do Departamento Central de Material e Patrimônio do Poder Judiciário de Alagoas. 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 12 meses, passando a vigorar a partir de 20 de dezembro de 
2016 a 19 de dezembro de 2017. 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 145/2014, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

Maceió, 21 de novembro de 2016. 

DES. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

MILENE ARLINDA DE LIMA MENDES 
Representada por seu procurador legal JOSÉ MENDES DE LIMA 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (Processo Administrativo n° 
2016/3048) 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Marechal 
Deodoro da Fonseca. n° 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, 3° andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/0001-
08, neste ato representado pelo seu Presidente, Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA, resolve apostilar o Termo de Ajuste de 
Contas, celebrado com o professor JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR, previamente qualificado, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 2016/3048. 

Considerando o erro contido na indicação da carga horária prestada pelo professor, a Cláusula Primeira Do Objeto passará a vigorar 
com a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Poder Judiciário de Alagoas relativo 

ao pagamento de Serviços Prestados pelo Professor EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR, no valor global de R$ 3.456,00 (três mil, 
quatrocentos e cinquenta e seis reais), para ministrar curso de capacitação, correspondente à carga horária total de 16 horas/aula total, 
nos dias 06 e 09 de maio de 2016, na Categoria Conteudista, conforme consta no Processo Administrativo ri° 2016-3048; 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do referido contrato. 

Maceió, 21 de novembro de 2016. 

JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDI R EÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo Virtual n° 2016/6960 
Assunto: 3° Termo Aditivo ao Ccntrato n° 121/2014 

Publicação Dficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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