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DE sIÂGIMS 

Oè PODER, 	 Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 
JUDICIÁRIO 	 CEP: 57020-919, Maceió-AL 
DE MAGOAS 	 Fone: (82) 4009-3100 

C Termo Aditivo ao Contrato n° 140/2014 

QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRAIO 	N° 	140/2014, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E FIUDSON RUI CANUTO 

O TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pesSoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sõb 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 OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, locatário, e HUDSON RUI 
CANUTO LIMA, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 
255.616 SSP/AL, portador do CPF sob o n° 136.692.814-87, locador, resolvem aditar este 
Primeiro Termo ao Contrato n° 140/2014, decori-ente do Processo Administrativo n° 
2018/12183, pelas cláusulas e condições seguintes. 

- 	CLÁUSULA PRIMEIRA —DOS DOCU1V1ENTOS 
Fazem parte do presente termo aditivo;  independentemente de transcrição, todos os elementos 
que compõem o Processo Administrativo n°. 2018/12183. 

_ 	CLÁUSULA SEGITNDA -7 DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 140/2014, 
que objetivou originariamente a locação do prédio comercial situado na Avenida Deputada 
Ceci Cunha, n° 213, Bairro Alto do Cruzeiro,. CEP 57.312-485, Arapiraca/AL, destinado à 
instalação do Juizado Especial -de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da. Comarcã 
de Arapiraca_ 

CLÁUSULA tERCEittA DA DOTAÇÃO ORCÁIONTÁRIA 

As despesas decorrentes deste aditiva 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— Rétursos Ordinários, Elemento de Despesa!, 3190-36 — Outros ServiçoS de Terceiros — 
Pessoa Física. 

CLÁUSULA QUARTA —DaRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

Fica prorrogado o Contrato n° 140/2014 pelo período de 12 (doze) meses, passando a vigorar a 
partir de lide dezembro de 2018 a 16 de dezembro 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: 



watatteste&ittv,  
ithskiticitemenstw 

PODER, , 	 Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 

LYEIPtaâ 	
CEP: 57020-919, Maceió-At 

Pone: (82) 4(309-3100 _ 	 , _ 

' 	 01,1INTÀ" DO VALOR - 
O presente tenuo raditiVo terá seu valõr Mensal de R$ 6.115,47 (seis mil, Cento e quinze reais 

quarenta e sete centavos), totalizando o valor anual de RS 7-2. .385,64 (setenta e Ires mil;  
trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). 

"_ CLAUSULA3SEXTÁ--DA RA Ni CAÇÃO 
O presente termo Aditivo passa a integrar o Contrato n° 140/2014, ficando mantidas as demais 
cláusulas c, condições do nominado contrato, naquilo que Pão contrariaria o pregénte aditivo. 

' CLÁtfSIYLAIS,ÉtMA—FIDA-Píti3i1CAÇÃO 
O-  Contratante providenciarár  a publicação deste.  Termo Aditivo, no Diário Eletrônico da 
Justiça, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei 	8.666/93. 

" 	, otÉkyAlsoi.-irkato 
As :partes eiegem o foro ai Com'arcade Maceiá, capital do -Estado de Alagoas, com exclusão 
de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instnunento, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que Seja. 

,E, por estárem aSsini justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo ern 02 
(duas) vias de igual teor, para um sõ '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, ,de  de 2018: 

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

atári 

( 

RUI 	.1 ITTO LIMA 
Locador 

Testemunhas:: 
2a 
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SÚMULA DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/11437 
PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E O AL PREVIDÊNCIA UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS/AL. 

DO OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto o repasse da quantia no valor de R$ 18.027,02 (dezoito mil 
e vinte e sete reais e dois centavos), devidos ao AL PREVIDÊNCIA UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS/AL FUNDO FINANCEIRO, 
referente ao repasse dos valores consignados em Folha Suplementar De Falecidos 515 do Tribunal de Justiça referente ao més de 
agosto de 2018, conforme consta no Processo Administrativo n°2018/11437, face a decisão da sessão plenária administrativa realizada 
no dia 26 de novembro de 2613, a qual aprovou por unanimidade à adesão ao regime próprio da Previdência Social RPPS, do Estado 
de Alagoas AL Previdência, 'nos termos das conclusões/sugestões apresentadas pela Comissão instituída pela Portaria n°1278/2013 e 
alterada pela Portaria n°130.9/2013. 

Parágrafo único. Em cabo de futuras auditorias em que, porventura se constate posteriores pagamentos indevidos, os mesmos 
deverão ser descontados nó próximo Termo de Ajuste de Contas, ou sobrevindo a adesão do Tribunal de Justiça de Alagoas ao AL 
Previdência, dos repasses futuros. 

DO VALOR: Fica o valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ajustado em R$ 18.027,02 (dezoito mil e vinte e sete 
reais e dois centavos), conforme Cláusula Primeira do presente Termo de Ajuste de Contas. 

Parágrafo único. A presente despesa correrá por ofício, haja vista a conta do Orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 
no Programa de Trabalho: 02.003.02.846.0004.2500.0001.210 GESTÃO DE PESSOAS; Fonte: 0100 Recursos Ordinários; Elemento 
de Despesa: 3.1.91.13 OBRIGACÕES PATRONAIS-OP. INTRA ORCAMENTARIA; Rubrica Item: 3.1.91.13.01 - CONT. PATRONAL-
FUNDO FINANCEIRO - AL PREVI. 

DO FORO: As PARTES elegem neste ato corno único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com 
base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Maceió AL, com expressa 
renúncia, por si e seus suceSsores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

DATA: 23 de outubro de 2018. 

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS 
Diretor Presidente do AL Previdência 

SUBDIREÇÃO GERAL 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES N°124/2018 

Processos Administrativos n°. 2018/264 

Data: 23 de outubro de .2018. 

CONTRATADO: SUPER CROSS CONSULTORIA E CORRETORA EM SEGUROS LTDA. 

Objeto: O presente ajuste tem por objeto a contratação de empresa especializada em SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 
COLETIVOS para atender ás necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas em manter os estagiários vinculados ao Poder 
Judiciário, que realizam estágio não-obrigatório, segurados 

Contrato n°012/2018 

Gestor: MARCONDES GRACE SILVA 
Gestora Substituta: ANA PAULA BARROS RAMOS 

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e tendo em vista o art. 67 ida Lei n°. 8.666/93, o Ato Normativo n° 117, de 29 de setembro de 2010, bem como o Ato Normativo n° 
25/2010, de 01 de março de 2010 e Ato Normativo n°81, de 17 de outubro de 2017, resolve: 

Designar o Servidor Sr. MARCONDES GRACE SILVA (Gestor) e a Servidora ANA PAULA BARROS RAMOS (Gestora Substituta), 
ambos lotados na ESMAL, a fim de exercerem a gestão do Contrato oriundo do Processo Administrativo n° 2018/264, devendo 
representar este Tribunal de Justiça perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, cumprindo as atividades de 
gestão relativas ao Ato Normativo n°025, de 01 de março de 2010. 

Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

WALTER DA SILVA SANTOS 
Subdiretor Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/12183 
Assunto: 4° Termo Aditivo ao Contrato n°140/2014 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n°967/2018, 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n°11.419/06, art. 4° 
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emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 140/2014, 
celebrado com o Sr. HUDSON RUI CANUTO LIMA, que tem por objeto a locação do prédio comercial situado na Avenida Deputada 
Ceci Cunha, na 213, Bairro Alto do Cruzeiro, CEP 57.312-485, Arapiraca/AL, destinado à instalação do Juizado Especial de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Arapiraca, para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, passando a 
vigorara partir de 17 de dezembro de 2018 a 16 de dezembro de 2019, pelo valor mensal de R$ 6.115,47 (seis mil, cento e quinze reais 
e quarenta e sete 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 a empresa de contratar com a administração, conforme artigo 32, § 2°, da Lei n° 8.866/93, 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, 19 de outubro de 2018. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no Exercício da Presidência da Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO QUARTO °TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/2014 
(PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°2018/12183). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOA e o senhor HUDSON RUI CANUTO LIMA. 

DO OBJETO: O presentè Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n°140/2014, que objetivou originariamente 
a locação do prédio comercial situado na Avenida Deputada Ceci Cunha, n° 213, Bairro Alto do Cruzeiro, CEP 57.312-485, Arapiraca/AL, 
destinado à instalação do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Arapiraca. 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o Contrato n° 140/2014 pelo período de 12 (doze) meses, 
passando a vigorar a partir de 17 de dezembro de 2018 a 16 de dezembro 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. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 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 

DO VALOR: O presente termo aditivo terá seu valor mensal de R$ 6.115,47 (seis mil, cento e quinze reais e quarenta e sete 
centavos), totalizando o valor anual de R$ 73.385,64 (setenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) 

DA RATIFICAÇÃO: O p
i
rasante termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 140/2014, ficando mantidas 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, 19 de outubro de 2018. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

HUDSON RUI CANUTO LIMA 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL1 

Processo Administrativo n°2018/11227 
Assunto: 4° Termo Aditivo ao Contrato n°123/2014 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ na 931/2018, 
'emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014, 
firmado com o Sr. FRANCISCO CLEMENTE, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Praça São Francisco de Bôrgea, 46, 
Centro, Piaçabuçu/AL, para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir de 27 de novembro de 2018 
a 26 de novembro de 2019. 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 n° 8.666/93. À Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 19 de outubro de 2018. 

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