
Ag PODER, Olfh JUDICIARIO 
'nol kr DE ALAGOAS 

SUBDIREÇÃO GERAL 

QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 047/2014, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A 
SENHORA VERA JATOBÁ 
CASTRO. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro, Maceió/AL, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/0001-08, neste ato representado pelo seu Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, o Desembargador CELYRIO ADAMASTOR 
TENÉPRIO ACCIOLY, doravante denominado LOCATÁRIO, e Senhora VERA JATOBÁ 
CASTRO, inventariante do espólio do Senhor Geraldo Vasconcelos de Castro, inscrita no CPF 
sob o n° 729.763.494-87, residente e domiciliada no Município de Maceió/AL, doravante 
denominada LOCADORA, neste ato representada pelo Senhor GERALDO VASCONCELOS 
DE CASTRO JÚNIOR, conforme procuração anexa aos autos do Processo Administrativo n" 
03449-2.2013.001, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 2017/3730, 
resolvem aditar este termo ao Contrato n° 047/2014, pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração do valor 
mensal do aluguel bem como a prorrogação prazal do Contrato n" 047/2014, celebrado com a 
Senhora Vera Jatobá Castro, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Alcino Casado, n° 
13, Centro, no Município de Maceió/AL, destinado a abrigar a 29a Vara Cível da Capital — 
Conflitos Agrários. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n" 
047/2014, a partir do dia 2 (dois) de maio de 2017 (dois mil e dezessete) até o dia 1° (primeiro) 
de maio de 2018 (dois mil e dezoito). 

IADO
3  

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do 
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2431.0000 — Manutenção dos Órgãos do Poder 
Judiciário — 10 GRAU, PTRES: - 20004, PI: - 4930, FONTE — 0100 — Recursos Ordinários, 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-36 — Outros serviços de terceiros — Pessoa Física. 
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CLÁUSULA QUARTA - O valor mensal do contrato passará a ser de R$ 6.700,00 (seis mil e 
setecentos reais), sobre o qual incide o reajuste previsto na Cláusula Décima do contrato, 
perfazendo o valor de R$ 7.025,62 (sete mil, vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), 
conforme tabela de atualização que segue abaixo: 

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV) 

Data inicial 
	

04/2016 

Data final 
	

03/2017 

Valor nominal 
	

R$ 6.700,00 ( REAL) 

Dados calculados 

Índice de correção no período 	 1,0486238 

Valor percentual correspondente 	4,8623800 % 

Valor corrigido na data final 	R$ 7.025,62 ( REAL) 

!CA 

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 n°. 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. 

O FORO 

CLÁUSULA SÉTIMA - 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-1o. 
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Após, à Direção-Geral, para as devidas providências. 
Publique-se. Maceió, 03 de maio de 2017. 

Processo n° 2017/4022 
Requerente: Gilvan de Santana Oliveira 
DESPACHO: Trata-se de expediente formulado pelo magistrado Gilvan de Santana Oliveira (ID 208969), titular da 9° Vara Cível da 

Capital, no qual solicita a transferência de suas férias regulamentares, relativas ao primeiro semestre do exercício de 2017, designadas 
anteriormente para o período de 02 a 31 de maio de 2017, para serem usufruídas em agosto de 2017, em razão da imperiosa necessidade 
de serviço. 

Diante das informações prestadas pela Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas, defiro o pedido, nos termos do art. 205 da Lei n° 
6.564/2005 e do art. 3° da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas n°005, de 16 de abril de 2013. 

À Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas- DAGP, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 03 de maio de 2017. 

Processo n° 2017/4342 
Requerente: José Cavalcanti Manso Neto 
DESPACHO: Trata-se de expediente formulado pelo magistrado José Cavalcanti Manso Neto (ID 208169), titular da 13 Vara 

Criminal da Capital, no qual solicita a suspensão de suas férias regulamentares do exercício de 2017, designadas anteriormente para o 
mês de maio de 2017, a partir de 05 de maio de 2017, para serem usufruídas no mês de novembro de 2017. 

Defiro o pedido de suspensão das férias do magistrado a partir do dia 05/05/2017, para serem usufruídas no mês acima indicado, 
nos termos do art. 205 da Lei n°6.564/2005 e do art. 3° da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas n° 005, de 16 de abril 
de 2013. 

À Corregedoria-Geral da Justiça, para ciência da decisão. 
Após, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 03 de maio de 2017. 

Processo TJ n° 2017/4867 
Requerente: Domingos de Araújo Lima Neto 
DESPACHO:  Trata-se de pedido formulado pelo Desembargador Domingos de Araújo Lima Neto, acerca da implantação de abono 

de permanência, sob a alegação de ter adquirido os requisitos constitucionais exigidos, conforme certidão de tempo de serviço anexa. 
Nos termos do Parecer GPAPJ n° 169/2017 (ID 208845), do Procurador-Geral do Poder Judiciário, bem como análise da Diretoria-

Adjunta de Controle Interno — DIACI (ID 209370), defiro pedido, para determinar a implantação do abono requerido, de acordo com o 
art. 2°, §§ 2° e 5°, da Emenda Constitucional n°41/2003, a partir de 24 de abril de 2017. 

Ao Departamento Financeiro de Pessoal - DEFIP, para implantação. 
Após, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 03 de maio de 2017. 

Processo n° 2017/4906 
Requerente: Joyce Araújo dos Santos 
DESPACHO: Trata-se de expediente formulado pela magistrada Joyce Araújo dos Santos, titular da Comarca de Viçosa, no qual 

solicita a transferência de suas férias regulamentares, relativas ao exercício de 2017, designadas anteriormente para o período de 10 de 
julho a 08 de agosto de 2017, para serem usufruídas no período de 19 de julho a 18 de agosto de 2017. 

Diante das informações prestadas pela Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas, defiro o pedido, nos termos do art. 205 da Lei n° 
6.564/2005 e do art. 3° da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas n°005, de 16 de abril de 2013. 

À Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas- DAGP, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 03 de maio de 2017. 

Processo n° 2016/5631 
Requerente: Carmem Lúcia de Barros 
DESPACHO: Trata-se de pedido formulado por Carmem Lúcia de Barros, acerca do pagamento de valores concernentes a juros 

e correção monetária sobre o valor pago à interessada a título de abono de permanência retroativo. Nos termos do Parecer PAPJSO 
n° 024/2017 (ID 208067) e do Despacho GPAPJ n° 353/2017 (ID 208867), ambos da Procuradoria-Administrativa do Poder Judiciário, 
determino o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista a deficiência do requerimento lançado pela postulante, uma vez que 
incumbiria à requerente instruir seu pedido com memória de cálculo em que indique o valor que julga lhe ser devido e ao fato de que não 
atendeu à diligência efetuada pela Procuradoria, conforme artigo 40 da Lei Estadual n°6.161/2000. À Diretoria-Adjunta de Gestão de 
Pessoas — DAGP, para anotações e arquivamento. Publique-se. Maceió, 03 de maio de 2017. 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2017/3730 
Assunto: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 047/2014 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 351/2017, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 047/2014, 
firmado com a Sra. VERA JATOBÁ CASTRO, neste ato representada legalmente pelo seu procurador o Sr. GERALDO VASCONCELOS 
DE CASTRO JÚNIOR, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Alcino Casado, n° 13, Centro, no Município de Maceió/ 
AL, destinado a abrigar a 29° Vara Cível da Capital Conflitos Agrários, de modo que fica prorrogada a vigência do contrato por 12 (doze) 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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meses, a partir do dia 02/05/2017 a 10/05/2018, bem como a concessão de reajuste, com amparo na Cláusula Décima do Contrato 
n° 047/2014, passando o valor do contrato a ser de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), sobre o qual incide o reajuste (IGP-M) 
previsto na Cláusula Décima do contrato, perfazendo o valor de R$ 7.025,62 (sete mil, vinte e cinco reais e sessenta e dois 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, 28 de abril 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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 047/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/3830) 

DAS PARTES: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS E A Senhora VERA JATOBÁ CASTRO 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração do valor mensal do aluguel bem como a prorrogação prazal do 
Contrato n° 047/2014, celebrado com a Senhora Vera Jatobá Castro, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Alcino Casado, n° 
13, Centro, no Município de Maceió/AL, destinado a abrigar a 29° Vara Cível da Capital Conflitos Agrários. 

DO VALOR: O valor mensal do contrato passará a ser de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), sobre o qual incide o reajuste 
previsto na Cláusula Décima do contrato, perfazendo o valor de R$ 7.025,62 (sete mil, vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) 

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: Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n° 047/2014, a partir do dia 2 (dois) de maio de 
2017 (dois mil e dezessete) até o dia 1° (primeiro) de maio de 2018 (dois mil e dezoito). 

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, 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, 28 de abril de 2017. 

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

GERALDO VASCONCELOS DE CASTRO JÚNIOR 
Procurador da Sra. Vera Jatobá de Castro 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2016/7115 
Assunto: 5° Termo Aditivo ao Contrato n°041/2013 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 330/2016, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 5' Termo Aditivo ao Contrato n° 41/2013, 
celebrado com a empresa MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA, que tem por objeto o reajuste pela variação do IPCA (IBGE) 
verificada no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, no percentual de 10,7062900%, de modo que o valor total estimado do 
contrato passará de R$ 380.160,00 (trezentos e oitenta mil e cento e sessenta reais) para R$ 420.660,00 (quatrocentos e vinte e seis mil 
e seiscentos reais), dando continuidade à prestação de serviços de fornecimento de refeições para este Poder Judiciário. O reajuste em 
tela retroagirá ao mês de julho de 2016, mês em que foi formalizado o requerimento pela Contratada. 

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 as devidas providências. 

Maceió, 03 de maio de 2017. 

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