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3" Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2014 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 011/2014, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O PODER JUDICIÁRIO DO 
ESTADO DE ALAGOAS E O SR. HERMES 
CAVALCANTE OLIVEIRA. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro, em Maceió, Capital do Esta-
do de Alagoas, 3° andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/0001-08, neste ato representado 
pelo seu Presidente, Senhor Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante denominado 
LOCATÁRIO, e o Senhor HERMES CAVALVANTE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, resi-
dente e domiciliado na Rua Desportista Moisés José da Silva, Loteamento Bariloche, Quadra "B", 
Lote 06, Bairro do Feitosa, Maceió/AL, inscrito no CPF sob n° 003.357.204-63, e portador da cédula 
de identidade n° 74.771, SSP/AL, doravante denominado LOCADOR, tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo n° 2016-8369, resolvem aditar este termo aditivo ao Contrato n°. 
011/2014, pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal e 
concessão de reajuste ao Contrato n° 011/2014 para a locação do imóvel situado na Praça Laurentino 
Gomes de Barros, n° 55, Centro, Joaquim Gomes/AL, destinado ao funcionamento do Fórum da 
Comarca de Joaquim Gomes/AL. 

CLÁUSULA SEGUNDA — O valor do contrato, aplicado o reajuste pelo IGP-M, no percentual de 
7,1907100%, passará de R$ 1.109,61 (hum mil, cento e nove reais e sessenta e um centavos) para R$ 
1.189,40 (mil cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos). 

Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV) 

Dados informados 

Data inicial 	 01/2016 

Data final 	 12/2016 

Valor nominal 	 R$ 1.109,61 ( REAL ) 

Dados calculados 

Índice de correção no período 	 1,0719071 
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Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV) 
Dados informados 

Valor percentual correspondente 	 7,1907100 % 

Valor corrigido na data final 	R$ 1.189,40 ( REAL ) 

CLÁUSULA TERCEIRA — As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de 
Trabalho n° 02.122.0003.2431.0000 — Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário — 1° GRAU, 
PTRES: 20004, PI: 4930, Fonte: 0100 — Recursos Ordinários, Elemento de despesa : 33.90-36 — 
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física. 

DA PRORROGAÇÃ 

CLÁUSULA QUARTA — O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) meses, 
compreendidos do dia 28 de fevereiro de 2017 até o dia 27 de fevereiro de 2018. 

11~111111~11.111.1111 DA RATIF14 AÇÃO11111~11111~~11 

CLÁUSULA QUINTA - Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, 

naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA SEXTA - O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário 
Eletrônico da Justiça do Estado de Alagoas, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei 

no. 8.666/93. 

E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente, 

em cinco vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

Maceió, ..9• de 	7/ 	de 2017. 

HERMES CAV LVAN E 01ÉIVEIRA 
LII CADOR 

• 0%\  
1",  k  

àrt5004'be  
OTÁVIO EÃO P AXEDES  

Desembargador Presidente do ribunal Justiça do Estado de Alagoas 
LS CATÁR O 
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Testem nhas: 
Nome: 	Pi 	 /[,! 	CPF:On- ZrO. f914 —V 

Nome: 	 CPF: 
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Processo Virtual n° 2017/582 
Requerente: Cristiane Lins Batista Silva 
DESPACHO; "Trata-se de pedido de averbação de tempo de serviço, formulado pela servidora Cristiane Lins Batista Silva, referente 

ao período de 01/11/2005 a 04/01/2010, conforme certidão anexa. 
Nos termos do Despacho GPAPJ n° 066/2017, do Procurador-Geral do Poder Judiciário e do Despacho da Diretoria-Adjunta De 

Controle Interno, defiro o pedido, com base no art. 40, §9° c/c o art. 201, §9°, da CF/1988 e art. 78 da Lei Estadual n° 7.751/2015, 
para averbar o período supramencionado, apenas para efeitos de aposentadoria, de acordo com a certidão de tempo de contribuição 
(ID160860). 

À Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 22 de fevereiro de 2017." 

Processo n° 2016/8826 
Requerente: José Eduardo Nobre Carlos 
DESPACHO: "Trata-se de pedido formulado pelo magistrado José Eduardo Nobre Carlos, titular da 28  Vara da Comarca de Porto 

Calvo, acerca da implantação de gratificação em razão de sua designação para exercer a Direção do Fórum da mesma Comarca, de 
acordo com a Portaria n° 3282/2016, publicada em 27 de setembro de 2016. 

Nos termos do Parecer GPAPJ-032 n° 092/2016 (ID 170634), do Procurador-Geral do Poder Judiciário, defiro o pedido, para 
determinar a implantação de gratificação pelo exercício de função temporária, no percentual de 05% (cinco por cento) sobre o subsídio 
do requerente, a partir do mês de novembro de 2016, uma vez que até outubro/2016 o magistrado percebia gratificação por exercício de 
outra função temporária, tendo atingido o percentual máximo permitido, considerando a informação prestada pelo DEFIP (ID 174286) e 
nos termos do art. 185, inc. III, da Lei n°6.564/2005 e do Ato Normativo n°048/2011. 

Ao Departamento Financeiro de Pessoal — DEFIP, para as providências cabíveis. 
Em seguida, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 22 de fevereiro de 2017." 

Processo TJ n° 04229-0.2013.001 
Requerente: Direção-Geral 
DESPACHO: "Em razão da publicação do Ato Normativo n° 16, de 08 de maio de 2015, e ainda, tendo em vista o Despacho de fl. 

48, o objeto exauriu-se. 
Nesse contexto, o art. 52 da Lei Estadual n° 6.161/2000 dispõe que o órgão competente poderá declarar extinto o processo, quando 

exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. 
Desse modo, determino o arquivamento dos autos na Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas, com as anotações de praxe. 
Publique-se. Maceió, 22 de fevereiro de 2017." 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo Virtual n° 2016/8369 
Assunto: Celebração do 3° Termo Aditivo ao Contrato n" 11/2014 

DESPACHO 
Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Despacho GPAPJ n° 061/2017, 

AUTORIZO a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 11/2014, celebrado com HERMES CAVALVANTE OLIVEIRA, tendo 
por objeto sua prorrogação, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 28 de fevereiro de 2017, estendendo-se até 27 de fevereiro 
de 2018, referente à locação do imóvel onde funciona o Fórum da Comarca de Joaquim Gomes/AL, reajustando-se o valor mensal da 
contraprestação pecuniária, no percentual de 7,1907100%, conforme atualização pelo IGP-M, passando de R$ 1.109,61 (hum mil, cento 
e nove reais e sessenta e um centavos) para R$ 1.189,40 (mil cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos). 

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, 21 de fevereiro de 2017. 

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

SUBDIREÇÁO-GERAL 

SÚMULA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/8369) 

DAS PARTES: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS E O SR. HERMES CAVALCANTE OLIVEIRA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal e concessão de reajuste ao Contrato n°011/2014 para 
a locação do imóvel situado na Praça Laurentino Gomes de Barros, n° 55, Centro, Joaquim Gomes/AL, destinado ao funcionamento do 
Fórum da Comarca de Joaquim Gomes/AL. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) meses, compreendidos do dia 28 de fevereiro de 2017 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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até o dia 27 de fevereiro de 2018. 

DO VALOR: O valor do contrato, aplicado o reajuste pelo IGP-M, no percentual de 7,1907100%, passará de R$ 1.109,61 (hum mil, 
cento e nove reais e sessenta e um centavos) para R$ 1.189,40 (mil cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos). 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.122.0003.2431.0000 Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, PTRES: 20004, PI: 4930, Fonte: 0100 Recursos 
Ordinários, Elemento de despesa : 33.90-36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 

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

Maceió, 21 de fevereiro de 2017. 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
LOCATÁRIO 

HERMES CAVALVANTE OLIVEIRA 
LOCADOR 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO SEXTO ATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 133-2014 (Processo Administrativo n° 2017/2598) 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público representativo do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o 
n° 12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, 
neste ato representado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no exercício da Presidência, Desembargador 
CELYRIO ADAMASTOR TENÓRIO ACCIOLY, resolve apostilar o Contrato n° 133/2014, celebrado com a ELETROBRÁS, que tem por 
objeto a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica às Unidades deste Poder Judiciário do Subgrupo A4 e optantes pelo 
Subgrupo B3, tendo em vista a inclusão das Unidades Consumidoras n° 1493822-7 (Juizado de Santana do Ipanema) e 0610082-1 
(Fórum de Coruripe), conforme Anexo I deste Ato. 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado, tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo n° 2017/2598. 

Depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo de Apostilamento lavrado em duas vias, extraindo-se cópias para fins de 
direito, a qual vai assinada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 

Maceió, 21 de fevereiro 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° 2016/7981 
Assunto: TAC BÁRBARA MARIA DE O FREITAS - ME 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, assim como o Parecer GPAPJ n1259/2016, 
AUTORIZO o pagamento do valor de R$ 1.279,68 (hum mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), devidos 
à BARBARA MARIA DE O. FREITAS - ME, em razão de prejuízos relativos ao perecimento de bens consumíveis em decorrência 
da interrupção de energia para manutenção do setor elétrico desta Corte de Justiça, no período compreendido entre 01/10/2016 e 
03/10/2016. 

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 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 providências. 

Maceió, 21 de fevereiro de 2017 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/7981) 

PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA BÁRBARA MARIA DE O FREITAS - ME. 

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