
PODER, 
JUDICIARIO 

Ir DE ALAGOAS 
SUBDIREÇÃO GERAL 

1° TERMO DE APOSTILAMENTO 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 
DECORRENTE DO CONTRATO N° 067/2015, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A 
EMPRESA CIA ALAGOANA DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 

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 por seu Presidente Desembargador OTÁVIO LEÃO 
PRAXEDES, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO — FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, 
inscrito no CNPJ sob n°01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de 
Justiça, representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora, Dr. 
MAURíCIO CÉSAR BRÉDA FILHO, resolvem apostilar o Termo de Ajuste de Contas 
decorrente do Contrato n° 067/2015, celebrados com a empresa CIA ALAGOANA DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 

O presente apostilamento se baseia na necessidade de transferência do custeio 
da contratação em epígrafe, de modo que se faz necessário incluir o Fundo Especial de 
Modernização do Poder Judiciário - FUNJURIS, e retificar o cabeçalho do Termo de Ajuste de 
Contas decorrente do extinto Contrato n° 067/2015, com a finalidade de fazer constar a 
identificação do referido Órgão, bem como de alterar a reserva orçamentária prevista na 
Cláusula Segunda — Da Despesa, para que a despesa com a execução do ajuste acima 
mencionado corra à conta dos recursos do orçamento do FUNJURIS, com fundamento no art. 
1 0, VII, da Lei Estadual n° 5.887/1996, c/c Portaria n° 448, de 13 de setembro de 2002, que 
estabelece suas atribuições financeiras, conforme consta do Processo Administrativo n° 
2018/1080, e ainda com base nos fundamentos expostos na Lei n° 8.666/93, art. 65, ficando 
alterado o cabeçalho do termo contratual bem como da cláusula acima mencionada. 

Desta forma, o Termo de Ajuste de Contas passará a vigorar com o acréscimo da 
seguinte redação: 

'INTERVENIENTE: FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇAO DO JUDICIAWI 
UNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob ni 
1.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo Ido Tribunal de Justiça, representado nestd 
to pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora, Doutor MAURICIO CÉSAR BREDÀ 

Em continuidade, a Cláusula Segunda do Termo de Ajuste de Contas, decorrente 
do extinto Contrato n°067/2015, passará a vigorar com a seguinte redação: 

Parágrafo Unico. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão á 
1 ponta dos recursos orçamentários consignados pelo FUNJURIS. registrados da seguinte forma: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0003.2114 - MANUTENÇÃO DO PODE 
SUDICIÁRIO - FUNJURIS, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.93 — Indenizações 
kcstituições. FONTE: 0291 —Recursos da Administração Indireta.  
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Or
PODER, 

IN JUDICIARIO 
lier DE ALAGOAS 

SUBDIREÇÃO GERAL 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente 
celebrado. 

A presente Apostila de Retificação dos referidos Contratos, ampara-se na Lei 
8.666/93 e no que consta no Processo n° 2018/1080, entrando em vigor na data de sua 
publicação. 

Des. OTÁVIt LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de agoas 

ÍCIO CÉSAR BRÉDA F1 0 
da Comissão Gestora do FUfIJURIS 
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Altera, em parte, as Portarias n° 598/2018. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

   

 

CONSIDERANDO a proposta de prestação de serviço extraordinário e o plano de ação constantes dos autos do Processo 
Administrativo Virtual n°2018/2913; 

 

  

RESOLVE: 

   

 

Art. 1° Alterar, em parte, a Portada n°598 de 10 de julho de 2018, de sorte a incluir a servidora PATRICIA FERNANDES PONTES 
DE MIRANDA, na convocação para prestar serviço extraordinário, com o fito de promover a eficiência operacional de todas as unidades 
judiciárias administrativas deste Poder, no tocante a ideal estrutura física, de modo a proporcionar melhor conforto e condições de 
trabalho para os servidores e magistrados, no periodo de 02 de maio a 21 de junho de 2018. 

Ai 2°  Esta portada entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de maio do corrente ano. 

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

 

  

DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA: 

   

 

Processo Virtual n°2018/12762 
Requerente: Aline Martins de Alencar Araujo Schwartã 
DESPACHO: Trata-se de pedido formulado por Aline Martins de Alencar Araújo Schweiz, de devolução de valores recebidos apôs 

desligamento do estágio como bolsista da Escola Superior da Magistratura — ESMAL. Acolho o Despacho GPAPJ Á' 1243/2018, do 
Procurador-Geral do Poder Judiciário, para que seja realizada a devolução dos valores, conforme informações apresentadas pelo 
Departamento Financeiro de Pessoal, DEFIP (ID 566272), bem como para que seja assinado pela requerente o termo de confissão de 
divida. Ao Departamento Financeiro de Pessoal — DEFIP, para providências. Após, â Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, 
para anotações e posterior arquivamento. Maceió, 28 de dezembro de 2018. 

Processo n°2018115372 
Interessado: Myllenne Sandra Cavalcante Calhelros de Melo 
DESPACHO: Tratam os autos de pedido de declaração de vacância do cargo de Analista Judiciário Especializado, formulado por 

Myllenne Sandra Cavalcante Calheiros de Melo, em razão da posse em cargo inacumulavel. Nos termos do Despacho GPAPJSO n° 
45/2018 (ID 584563) e do Despacho GPGPJ n° 1069/2018 (ID 584759), ambos da Procuradoria-Administrativa do Poder Judiciário, 
defiro o pedido, ad referendum do Tribunal Pleno. Lavre-se o respectivo Ato de vacância, com efeitos a partir do dia 19 de dezembro 
de 2018. À Direção-Geral, para providencias. Referendado o respectivo ato, encaminhem-se os autos à Diretoria-Adjunta de Gestão de 
Pessoas, para anotações e arquivamento. Publique-se. Maceió, 28 de dezembro de 2018. 

 

 

Processo Administrativo Virtual n°2018/13779 
Requerente: Laryssa Flavia Lucena Romão 
DECISÃO: O processo acima epigrafado trata de requerimento de renúncia formulado por Laryssa Flávia Lucena Romão, aprovada 

no Processo Seletivo para Contratação Temporária de Conciliadores para atuarem nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado 
de Alagoas, em que afirma não possuir interesse em assumir o cargo de Conciliador. Diante do exposto, defiro o pedido, por expressa 
vontade da Requerente. À Direção-Geral, para os fins. Publique-se. Maceió, 28 de dezembro de 2018. 

  

 

Subdireção Geral 

   

      

 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA 1° Termo de Apostilamento ao Termo de Ajuste de Contas decorrente do Contrato n°067/2015 (Processo Administrativo n° 
2018/1080). 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, ôrgão 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 por seu Presidente Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL 
DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO — FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob n° 
01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de Justiça, representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da 
Comissão Gestora, Dr. MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO, resolvem apostilar o Termo de Ajuste de Contas decorrente do Contrato n° 
067/2015, celebrados com a empresa CIAALAGOANA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. 

O presente apostilamento se baseia na necessidade de transferência do custeio da contratação em epígrafe, de modo que se faz 
necessário incluir o Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário - FUNJURIS, e retificar o cabeçalho do Termo de Ajuste de 
Contas decorrente do extinto Contrato n°067/2015, com a finalidade de fazer constar a identificação do referido órgão, bem como de 
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alterar a reserva orçamentária preVista na Cláusula Segunda — Da Despesa, para 'que a despesa com a execução do ajuste acima 
mencionado corra â conta dos recursos do orçamento do FUNJURIS, com fundamento no art. 1°, VII, da Lei Estadual n°5.887/1996, c/c 
Portaria n° 448, de 13 de setembro de 2002, que estabelece suas atribuições financeiras, conforme consta do Processo Administrativo 
n°2018/1080, e ainda com base nos fundamentos expostos na Lei n°8.666/93, art. 65, ficando alterado o cabeçalho do termo contratual 
bem como da cláusula acima mencionada. 

Desta forma, o Termo de Ajuste de Contas passará a vigorar com o acréscimo da seguinte redação: 
INTERVENIENTE: FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO-FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder 

Judiciário, inscrito no CNPJ sob n° 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de Justiça, representado neste ato 
pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora, Doutor MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO. 

Em continuidade, a Cláusula Segunda do Termo de Ajuste de Contas, decorrente do extinto Contrato n°067/2015, passará a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Parágrafo Único. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão â conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo FUNJURIS, registrados da seguinte forma: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0003.2114 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS, ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.93 — Indenizações e Restituições, FONTE: 0291 — Recursos da Administração Indireta. 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado. 

A presente Apostila de Retificação dos referidos Contratos, ampara-se na Lei 8.666/93 e no que consta no Processo n° 2018/1080, 
entrando em vigor na data de sua publicação. 

Maceió, 21 de dezembro de 2018. 

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

MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO 
Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/11301 
Assunto: Celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 144/2014 

DESPACHO 
Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Despacho GPAPJ n° 

1267/2018, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 
144/20146, celebrado com a VALTER ROBERTO PESSOA VEIGA, e VALMA MARIA DE LIMA PESSOA VEIGA, que tem por objeto a 
prorrogação do contrato, para continuidade da locação de prédio comercial situado na Rua Deputado Jota Duarte, Loteamento Juca 
Sampaio, Quadra "C", Lote "15", Palmeira dos índios/AL, destinado â 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 24 de dezembro de 2018 até 23 de 
dezembro de 2019. Nos termos da Cláusula Décima do Contrato n° 144/2014, fica reajustado o valor do referido contrato pelo IGP/M 
(FGV) acumulado no período de novembro/2017 a outubro/2018, que corresponde a uma correção de 10,8074100%, passando o valor 
global do contrato para R$ 279.234,72 (duzentos setenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), a ser 
pago em 12 parcelas mensais de R$ 23.269,56 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Se 
revela imprescindível a juntada das certidões de regularidade fiscal devidamente atualizadas, bem como a declaração que comprove a 
inexisténcia 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 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. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 18 de dezembro de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 144/2014 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/11301). 

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

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal e concessão de reajuste ao Contrato n° 144/2014. 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÉNCIA: Fica o Contrato n° 144/2014 prorrogado por mais 12 (doze) meses, passando a 
vigorar a partir de 24 (vinte e quatro) de dezembro de 2018 até 23 (vinte e três) de dezembro de 2019. 
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