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1" Termo Aditivo ao Contrato n0 37/2017 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 	N° 	37/2017, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E PAULO RICARDO 
TENÓRIO CAVALCANTE. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o d. 12.473.062/0001-08, estabelecido na Praça 
Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, Maceió/AL, neste ato representado por seu 
Presidente. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, locatário, e PAULO 
RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o 
n° 802.469.154-04, doravante denominado LOCADOR, resolvem aditar este Primeiro Termo 
ao Contrato n° 037/2017, decorrente do Processo Administrativo n° 2017/12904, 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°. 2017/12904. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 037/2017, 
que objetivou originariamente a locação do imóvel situado na Rua Monsenhor Macedo, 05, 
Centro, ArapiractliAL, destinado ao funcionamento provisório do Juizado da Infância e 
Juventude de Arapiraca. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.003.02.122.0003.4930.210 Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, Fonte: 
0100 — Recursos Ordinários, Elemento de Despesa: 33.90-36 — Outros Serviços de Terceiros—
Pessoa Física. 

CLÁUSULA QUARTA — DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

Fica prorrogado o Contrato n" 037/2017 pelo período de 12 (doze) meses, passando a vigorar a 
partir de 25 de janeiro de 2018 a 24 de janeiro de 2019. 

Parágrafo Primeiro. Em atenção ao interesse público, observando-sto prazo de 30 
(trinta) dias de antecedência, contados da notificação formal do 	ador, o Locatário 
poderá rescindir o contrato unilateralmente a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA QUINTA — DO VALOR 
O presente termo aditivo terá seu valor mensal RS 4.570,15 (quatro mil, quinhentos e setenta 
reais e quinze centavos), totalizando o valor anual de R$ 54.841,80 (cinquenta e quatro mil, 
oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). 

CLÁUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO 
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 037/2017, ficando mantidas as demais 
cláusulas e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA—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 	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 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/AL. ade 414 	de 2017. 

CPF 

DES. OTAVIO LEAO PRAXEDE 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado d Alagoas 

Locatário 

RI C ARDO TENORIO CAVA Lati'  
Locador 

Testemunhas: 
1° 	 

CPF 
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Estatística IBGE, acumulado no período de ABRIL/2016 a MARÇO/2017, no percentual total de 4,5710300 %, com efeitos financeiros a 
partir da data do pedido de reajuste da empresa em 1°/04/2017. 

Dessa forma, o valor total do contrato, previsto na Cláusula Segunda do Contrato n° 030/2015 será reajustado de RS 962.820,00 
(novecentos e sessenta e dois mil e oitocentos e vinte reais) para R$ 1.007.100,00 (um milhão, sete mil e cem reais). 

Maceió, 20 de dezembro de 2017. 

Des. CELYRIO ADAMASTOR TENÓRIO ACCIOLY 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no exercício da Presidência 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2017/10965 
Assunto: 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 041/2013. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 335/2017, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 41/2013, 
celebrado com a empresa MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA, que tem por objeto a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, 
da prestação de serviços de fornecimento de refeições para este Poder Judiciário, passando a vigorar de 20 de dezembro de 2017 a 20 
de dezembro de 2018. 

Se revela imprescindível a apresentação de certidões de regularidade fiscais devidamente atualizadas, bem como a 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 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 providências. 

Maceió, 15 de dezembro de 2017. 

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUB DIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 041/2013 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/10965). 

DAS PARTES: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA 

LTDA EPP. 

DO OBJETO: 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do contrato n° 041/2013, que tem como objeto o fornecimento de 

refeições para o Poder Judiciário de Alagoas. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por 12 meses, passando a vigorar a partir de 20 de dezembro de 2017 a 20 de dezembro de 

2018. 

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições previamente pactuadas, 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, 15 de dezembro de 2017. 

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
CONTRATANTE 

CARLOS EUGENIO DE JESUS CERQUEIRA 
Representante legal da Empresa MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP 

Contratado 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2017/12904 
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 037/2017. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 
1109/2016, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 
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037/2017, celebrado com o Sr. PAULO RICARDO TERNÓRIO CAVALCANTE, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua 
Monsenhor Macedo, 05, Centro, Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento provisório do Juizado da Infância e Juventude da Comarca 
de Arapiraca, para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir de 25 de janeiro de 2018 a 24 de 
janeiro de 2019, com possibilidade de rescisão unilateral do contrato quando concluída a obra para construção do imóvel que abrigará 
o juizado. O aditivo terá o valor mensal de R$ 4.570,15 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e quinze 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 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 ri° 8.666/93. 
À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 18 de dezembro de 2017. 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2017 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/12904). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E PAULO RICARDO TENORIO CAVALCANTE 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 037/2017, que objetivou originariamente 
a locação do imóvel situado na Rua Monsenhor Macedo, 05, Centro, Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento provisório do Juizado da 
Infância e Juventude de Arapiraca. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.003.02.122.0003.4930.210 Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, Fonte: 0100 Recursos Ordinários, Elemento de 
Despesa: 33.90-36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica. 

DA PRORROGAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o Contrato n° 037/2017 pelo período de 12 (doze) meses, passando 
a vigorar a partir de 25 de janeiro de 2018 a 24 de janeiro de 2019. 

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. 

DO VALOR: O presente termo aditivo terá seu valor mensal R$ 4.570,15 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e quinze centavos), 
totalizando o valor anual de R$ 54.841,80 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 037/2017, 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, 18 de dezembro de 2017. 

DES. OTAVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

PAULO RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE 
Locador 

Turmas Recursais 

Departamento Central de Aquisições (Licitação) 

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2017 

Objeto: Aquisição e instalação de geradores 
de energia para a Escola Superior de Magis- 
tratura de Alagoas. 
Inicio do acolhimento das propostas: 
28/12/2017, às 08h (horário de Brasília). 
Abertura das propostas: 10/01/2018,às 10 h (horário de Brasília). 
Certame licitatório: 10/01/2018, às 11h (horário de Brasília). 
Informações gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no sítio www.bb.com.br, registrado sob o n° 703106 , ou no sitio www. 

tjal.jus.br, em Licitações. 

Maceió, 22 de dezembro de 2017. 
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