
0  PODER, 
.0 JUDICIARIO 

DE ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3100 

1 ° Termo Aditivo ao Contrato n" 142/2014 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 	N° 	142/2014, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E O SENHOR LUIZ 
CAVALCANTE PESSOA. 

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 JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA, doravante denominado 
LOCATÁRIO, e LUIZ CAVALCANTE PESSOA, brasileiro, casado, empresário, portador 
da carteira de identidade n° 79.564 SSP/AL, portador do CPF sob o n° 002.595.274-91, 
doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar este Segundo Termo Aditivo ao 
Contrato n° 142/2014, em decorrência do Processo Administrativo n° 00038-9.2016.001, 
referente à Dispensa de Licitação, mediante sujeição às seguintes 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°. 03849-8.2014.001. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto reajustar o valor do aluguel do imóvel situado na 
Avenida Fernandes Lima, 1560, Farol, Maceió/AL, destinado ao funcionamento do Juizado 
Especial da Fazenda Pública da Capital, objeto do Contrato n° 142/2014, bem como a 
supressão a serem realizadas conforme as Cláusulas que constituem o presente Termo Aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.003.02.122.0003.2431.4930.210 — Manutenção do Órgão do Poder Judiciário — 1° Grau, 
Fonte: 0100 — Recursos Ordinários, Elemento de despesa: 3.3.90.36 — Outros Serviços de 
Terceiros — Pessoa Física. 

CLÁUSULA QUARTA — DO REAJUSTE 

Nos termos da Cláusula Décima do Contrato n° 142/2014, fica reajustado o valor do referido 
contrato pelo IGP/M (FGV) acumulado no período de divulgado pela Fundação Getúlio Vargas 
— FGV, acumulado no período de Dezembro/2014 a Novembro/2015, no percentual total de 
10,6873000%, a partir do mês de SETEMBRO/2016, o valor mensal será reajustado para R$ 
18.816,84 (dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), com efeito 
retroativo à data do pedido, qual seja, JANEIRO DE 2016, conforme tabela que segue a aixo: 
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Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV) 

Dados informado- 

.6?h PODER, 
UDICIARIO 

-41 h.- -DE ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3100 

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV) 

Data inicial 

Data final 

Valor nominal 

12/2014 

11/2015 

R$ 17.000,00 ( REAL ) 

Dados 	ulados 

Índice de correção no período 

Valor percentual correspondente 

1,1068730 

10,6873000 °á 

Valor corrigido na data final 	R$ 18.816,84 ( REAL ) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Link: https://www3.beb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice  

CLÁUSULA QUINTA - DA SUPRESSÃO 
O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 10% que incidirá sobre o valor 
reajustado, previsto na Cláusula Quarta, de modo que o valor mensal passará de R$ 18.816,84 
(dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), para R$ 16.935,15 
(dezesseis mil, novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), a contar da data da 
assinatura do presente Termo Aditivo. 

CLÁUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO DOS VALORES 

O Contrato n° 142/2014 permanecerá sem reajuste até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 
2017 (dois mil e dezessete). 

Parágrafo único. Após a referida data, o Contrato poderá ser reajustado, sem prejuízo de nova 
negociação, desde que precedida de avaliação prévia de compatibilidade com os valores 
praticados no mercado, observando-se a disponibilidade orçamentária do Locatário, que será 
tomada como parâmetro de análise para eventual concessão, hipótese em que será utilizada 
como base de cálculo o valor de R$ 18.816,84 (dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais e 
oitenta e quatro centavos), contido na Cláusula Quarta - Do Reajuste. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO 
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 142/2014, ficando mantidas as dema 
cláusulas e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditiv 
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1 PODER, .14h J. UDICIARIO 
h.- DE ALAGOAS 

CLÁUSULA OITAVA— DA PUBLICAÇÃO- 
() Contratante providenciará 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 NONA— 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. 

Maceió/ALA de 70~ de 2016. 

DES. JOÃO LUI AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de I stiça do Estado de Alagoas 

Loca_ ário 

LUIZ CAVALCANTE PESSOA 
Locador 

Te emunhas• 
1  mo,' mo G. oi/ok 
CHF n°. CPF no. 
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Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 
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DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, assim como o Despacho GPAPJ n°328/2016, 
AUTORIZO a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 121/2014, celebrado com a empresa CPM BRAXIS S/A,que prorroga 
a vigência do referido contrato por 12 (doze) meses, passando a vigorar de 26 de novembro de 2016 a 25 de novembro de 2017, cuja 
importância global anual é de R$ 5.004.359,31 (cinco milhões, quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos). 

Se revela imprescindível a apresentação de certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas, bem como a 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 n° 8.666/93. 

À Subdireção-Geral para as devidas providencias. 

Maceió, 21 de novembro de 2016. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/6960) 

DAS PARTES: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA CPM BRAXIS S/A. 

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo do Contrato n° 121/2014, celebrado entre este Tribunal 
de Justiça e a CPM Braxis S/A, cujo objeto é a contratação de serviços de levantamento, especificação e modelagem de requisitos 
dos sistemas, documentação, inspeção de artefatos e segurança de código-fonte e documentação; teste de validação dos requisitos 
especificados com o software produzido. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do Contrato n° 121/2014 fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 26 (vinte 
e seis) de novembro de 2016, estendendo-se até 25 (vinte e cinco) de novembro de 2017. 

DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à custa dos recursos consignados ao 
orçamento do FUNJURIS, por conta do Programa de Trabalho n°: 02.501.02.061.0003.2114.1619.210 - MANUTENÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO; Fonte de Recurso: 0291 Recursos da Administração Indireta; Elemento de Despesa: 3.3.3.90.39.00 Serviços de Pessoa 
Jurídica. 

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente 
aditivo. 

Maceió, 21 de novembro de 2016. 

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

MAURILIO DA SILVA FERRAZ 
Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora 
CONTRATANTE 

PATRICIA PEREIRA MAGALHÃES 
Representante Legal da CPM Braxis S/A 
Contratada 

OLIMP IA PEREZ DOMINGUEZ FILHA 
Representante Legal da CPM Braxis S/A 
Contratada 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 00038-9.2016.001 
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 142/2014 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 
1084/2016, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do1° Termo Aditivo ao Contrato n° 
142/2014, celebrado com o Sr.LUIZ CAVALCANTE PESSOA, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Avenida Fernandes 
Lima, 1560, Farol, Maceió/AL, destinado ao funcionamento do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, destinado à instalação 
do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Arapiraca, para suprimir do valor mensal do 
contrato o percentual de 10% (dez por cento), de modo que o valor mensal do contrato passará de R$ 18.816,84 (dezoito mil, oitocentos 
e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) para R$ 16.935,15 (dezesseis mil, novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), 
sendo 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 
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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 art go 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, 21 de novembro de 2016. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 142/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00038-9.2016.001) 

DAS PARTES: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E SR. LUIZ CAVALCANTE PESSOA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto reajustar o valor do aluguel do imóvel situado na Avenida Fernandes 
Lima, 1560, Farol, Maceió/AL, des:inado ao funcionamento do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, objeto do Contrato n° 
142/2014, bem como a supressão a serem realizadas conforme as Cláusulas que constituem o presente Termo Aditivo. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 02.003.02. 
122.0003.2431.4930.210 Manutenção do Órgão do Poder Judiciário 1° Grau, Fonte: 0100 Recursos Ordinários, Elemento de despesa: 
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 

DO REAJUSTE: Nos termos da Cláusula Décima do Contrato n° 142/2014, fica reajustado o valor do referido contrato pelo 
IGP/M (FGV) acumulado no período de divulgado pela Fundação Getúlio Vargas FGV, acumulado no período de Dezembro/2014 a 
Novembro/2015, no percentual total de 10,6873000%, a partir do mês de SETEMBRO/2016, o valor mensal será reajustado para R$ 
18.816,84 (dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), com efeito retroativo á data do pedido, qual seja, 
JANEIRO DE 2016, conforme descrito nos autos do referido contrato. 

DA SUPRESSÃO: O presente :ermo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 10% que incidirá sobre o valor reajustado, previsto 
na Cláusula Quarta, de modo que o valor mensal passará de R$ 18.816,84 (dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro 
centavos), para R$ 16.935,15 (dezesseis mil, novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), a contar da data da assinatura do 
presente Termo Aditivo. 

DA MANUTENÇÃO DOS VALORES: O Contrato n° 142/2014 permanecerá sem reajuste até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 
2017 (dois mil e dezessete). 

Parágrafo único. Após a referida data, o Contrato poderá ser reajustado, sem prejuízo de nova negociação, desde que precedida de 
avaliação prévia de compatibilidade com os valores praticados no mercado, observando-se a disponibilidade orçamentária do Locatário, 
que será tomada como parâmetro de análise para eventual concessão, hipótese em que será utilizada como base de cálculo o valor de 
R$ 18.816,84 (dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), contido na Cláusula Quarta Do Reajuste. 

DA RATIFICAÇÃO:O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 142/2014, 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 

LUIZ CAVALCANTE PESSOA 
Locador 

Corregedoria 

Chefia de Gabinete 

Requerente: Reichardt Sydney Barbosa da Rocha Barros 
Objeto: Impugnação ao Resultado do Concurso de Remoção do Cargo Auxiliar Judiciário 2016 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL CGJ/AL N° 04, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. CONCURSO 
DE REMOÇÃO. CARGO DE AUXILIAR JUDICIÁRIO. INDEFERIMENTO. 

DECISÃO 

Trata-se de impugnação à lista provisória do Concurso de Remoção do Cargo Auxiliar Judiciário, publicada no DJE por meio do 
Edital CGJ/AL n° 04, de 07 de novembro de 2016, formulado pelo servidor Reichardt Sydney Barbosa da Rocha Barros, nos termos 
previstos no item 5.1, do Edital n° 01, de 04 de outubro de 2016. 

Fundamenta o pleito em apreço, em suma, nos fatos seguintes: 
1. que a lista de classificação mostrou-se falha e injusta, pois fere o Direito Fundamental Constitucional de Igualdade em Concorrência 

em Concurso Público e, também, o critério contido no próprio Edital; 
2. que candidato de mais idade foi prejudicado na concorrência, em sua segunda opção, para candidato de menos idade e com 

iguais condições de tempo no cargo e tempo no serviço público, apenas porque o candidato de menos idade escolheu aquele local em 
primeira opção; e 

3. que a classificação atual não respeita a Igualdade Fundamental Constitucional de condições dentre candidatos no Certame, 
Nesse quadro, passemos às considerações seguintes: 
- que não procede as alegações do requerente quanto à falha e injustiça do resultado, pois a definição do candidato que figurou 
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