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PODER, 
JUDICIAR TO 

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

rl DE ALAGOAS Fone: (82) 4009-3100 

2° Termo Aditivo ao Contrato n° 144/2014 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 	N° 	144/2014, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E VALTER ROBERTO 
PESSOA VEIGA E VALMA MARIA 
DE LIMA PESSOA VEIGA. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, Órgão público autônomo, 
representativo do Poder Judiciário, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 
319, Centro, em Maceió, inscrito no CGC-MF sob o n° 12.473.062/0001-8, neste ato 
representado por seu Presidente, Des. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA, neste ato 
designado como LOCATÁRIO, e, de outro lado, VALTER ROBERTO PESSOA 
VEIGA, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o n° 223.116.104-49, portador da 
Célula de Identidade n° 418.035 SSP/AL e VALMA MARIA DE LIMA PESSOA VEIGA, 
brasileira, casada, portadora da carteira de identidade n° 547.272 SSPAL e inscrita no CPF n° 
387.755.304-49, doravante designado LOCADORES, resolvem aditar este Segundo Termo 
aditivo ao Contrato n° 144/2014, decorrente do Processo Administrativo n° 7834/2016, 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°. 03916-5.2015.001. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 144/2014, para 
locação de prédio comercial situado na Rua Deputado Jota Duarte, Loteamento Juca Sampaio, 
Quadra "C", Lote "15", Palmeira dos índios/AL, destinado à instalação e funcionamento 
provisório do fórum de Palmeira dos índios, bem como a supressão de valores. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 
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. 

CLÁUSULA QUARTA — DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Fica o Contrato n° 144/2014 prorrogado por mais 12 meses, passando a vigorar a partir de 23 
dezembro de 2016 até 22 de dezembro de 2017. 
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CLÁUSULA QUINTA — DA SUPRESSÃO 	 n 
O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 4,55% que incidirá sobre o valor 
reajustado, previsto na Cláusula Terceira — Do reajuste do 10  Termo Aditivo, de modo que o 
valor mensal passará de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para R$ 21.000,00 (vinte e hum 
mil reais), a partir do mês de outubro de 2016. 

CLÁUSULA SEXTA — DA MANUTENÇÃO DOS VALORES 

O Contrato n° 144/2014 permanecerá sem reajuste até o dia 23 (vinte e três) 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$ 22.000,00 (doze mil reais) previstos originariamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA RATIFICAÇÃO 
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 144/2014, ficando mantidas as demais 
cláusulas e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

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. 
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de escolha de Juizes de Direito Titulares para substituição de Desembargadores, em caso de afastamento por mais de 30 (trinta) dias, 
cabendo ao magistrado indicar a qual área se habilita a concorrer e por qual critério (antiguidade ou merecimento), independentemente 
da competência da Vara ou Juizado de que seja titular, conforme o art. 3°, §1° da Resolução n° 10/2012, com redação dada pela 
Resolução n° 43/2016. 

Os interessados devem encaminhar suas inscrições à Direção-Geral deste Tribunal de Justiça, por meio do 
Sistema Administrativo Integrado-SAI, exclusivamente, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação deste Edital. 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos vinte e oito (28) dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e dezesseis (2016). 

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

ATO N° 458, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE, a pedido e ad referendum do Tribunal Pleno, exonerar MÁRCIA MARIA DE MEDEIROS FONTES do cargo, em comissão, de 
Assessor de Juiz, AJ-1, da Comarca de Canapi. 

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

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo Virtual n° 2016/7834 
Assunto: 2° Termo Aditivo ao Contrato n°144/2014 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Despacho GPAPJ n° 
1134/2016, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do2° Termo Aditivo ao Contrato n° 
144/20146, celebrado com a VALTER ROBERTO PESSOA VEIGA, e VALMA MARIA DE LIMA PESSOA VEIGA, quetem por objeto a 
alteração mediante supressão de valor do referido ajuste, para continuidade da locação de prédio comercial situado na Rua Deputado 
Jota Duarte, Loteamento Juca Sampaio, Quadra C, Lote15, Palmeira dos Índios/AL, destinado à instalação e funcionamento provisório 
do fórum de Palmeira dos Índios. 

O referido ajuste fica prorrogado por mais 12 meses, passando a vigorar a partir de 23 de dezembro de 2016 até 22 de dezembro de 
2017 e terá seu valor mensal suprimido em 4,55% que incidirá sobre o valor reajustado, previsto na Cláusula Terceira Do reajuste do 1° 
Termo Aditivo, de modo que o valor mensal passará de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para R$ 21.000,00 (vinte e hum mil reais), 
a partir do mês de outubro de 2016. 

O Contrato n° 144/2014 permanecerá sem reajuste até o dia 23 (vinte e três) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete).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$22.000,00 
(doze mil reais) previstos originariamente. 

Se revela imprescindível a juntada das certidões de regularidade fiscal 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 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, 23 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° 144/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016f7834) 

DAS PARTES: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E VALTER ROBERTO PESSOA VEIGA E VALMA MARIA DE 
LIMA PESSOA VEIGA. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 14412014, para locação de prédio 
comercial situado na Rua Deputado Jota Duarte, Loteamento Juca Sampaio, Quadra C, Lote 15, Palmeira dos índios/AL, destinado à 
instalação e funcionamento provisório do fórum de Palmeira dos índios, bem como a supressão de valores. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 
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 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica o Contrato n° 144/2014 prorrogado por mais 12 meses, passando a vigorar a 

partir de 23 de dezembro de 2016 até 22 de dezembro de 2017. 
DA SUPRESSÃO: O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 4,55% que incidirá sobre o valor reajustado, previsto 

na Cláusula Terceira Do reajuste do 1° Termo Aditivo, de modo que o valor mensal passará de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para 
R$ 21.000,00 (vinte e hum mil reais), a partir do mês de outubro de 2016 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 144/2014, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

Maceió, 23 de novembro de 2016. 

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

VALTER ROBERTO PESSOA VEIGA 
Locador 

VALMA MARIA DE LIMA PESSOA VEIGA 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 04625-3.2015.001 
Assunto: Termo de Ajuste de Contas 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em eplgrafe,assim como o Parecer GPAPJ 
n°259/2016,AUTORIZO o pagamento do valor de R$ 7.756,12 (sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), devidos à 
ANA ELIZABETE CAVALCANTI ESTEVEZ, referente ao pagamento de aluguel dos meses de outubro a dezembro de 2013 de um galpão 
localizado na Avenida Sá e Albuquerque, 86, Jaraguá, Maceió/AL. 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 n0  8.666/93. 

Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 18 de novembro de 2016. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 
SÚMULA DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04625-3.2015.001 
PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A SRA. ANA ELIZABETE CAVALCANTI ESTEVEZ. 
DO OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto o pagamento de valores referentes ao aluguel de um 

galpão localizado na Avenida Sá e Albuquerque, 86, Jaraguá, Maceió/AL, nos meses de outubro a dezembro de 2013, no valor total de 
R$ 7.756,12 (sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos). 

DO VALOR :Ficando o valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS em R$ 7.756,12 (sete mil, setecentos e cinquenta 
e seis reais e doze centavos). 

A despesa acima prevista será paga com os recursos alocados do PROGRAMA DE TRABALHO: 02.003.02.122.0003.22.1122.1601. 
210 Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário 2° GRAU, FONTE 0100 Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA, Elemento 
de despesa: 33.90-92 Despesa de Exercícios Anteriores, do orçamento vigente e nota de Empenho a ser elaborada. 

DO FORO: As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com 
base neste instrumento que, amigavelmente não poderem 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: 18 de novembro de 2016. 

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

ANA ELIZABETE CALVACANTI ESTEVEZ 
Empresária 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419106, art. 4° 
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