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6° Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014 

SEXTO.•  	TERMO. ADITIVO • 'AO CONTRATO N° 
123/2014, • CELEBRADO . .ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE. ALAGOAS E - O 
SENHOR FRANCISCO CLEMENTE. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o n°. 12.473.06210001-08, estabelecido na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, Maceio/AL, 
neste ato representado por seu Vice-Presidente no exercicio da Presidência, Desembargador SEBASTIÃO 
COSTA FILHO, locatário, e FRANCISCO CLEMENTE, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF sob o n° 
210.734.144-34, locador, resolvem celebrar este 6° Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014, decorrente do Processo 
Administrativo n°2019114477, 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° 2019114477. 

CLÁUSULA SEGUNDA -- DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação excepcional do Contrato n° 123/2014. O presente contrato 
tem por objeto a locação do imóvel situado na Praça São Francisco de Borgea, 46, Centro, Piaçabuçu/AL, destinado 
ao funcionamento do Fórum da Comarca de Piaçabuçu. 

.> CLÁUSULA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta da Unidade Orçamentária 02003 - TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA Programa de trabalho 02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 1° 
GRAU Id. uso O - Não Destinado à Contrapartida Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Tipo de Detalhamento de 
Fonte O - SEM DETALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO Natureza 339036 - 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Região Planejamento 210 - TODO ESTADO Plano 
Orçamentário 000002 - Manutenção das Atividades do Órgão. 

. CLÁUSULA QUARTA —DA PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL 

O prazo de vigência do Contrato n° 123/2014 fica prorrogado por ate 6 (seis) meses, no período compreendido 
entre 27 (vinte e sete) de novembro de 2019, estendendo-se até 26 (vinte e seis) de maio de 2020, em caráter 
excepcional, conforme preceitua o § 4° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.  
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. 

CLÁUSULA QUINTA -- DO VALOR 

O valor mensal permanecerá em R$ 1.827,10 (Hum mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos). 

CLÁUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO 

O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 123/2014, ficando mentidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 
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- • CLÁUSULA SÉTIMA— DA PUBLICAÇÃO . • . . . 
O 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 OITAVA-- DO'FORt) 
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. 

DES. SEBAS 	A ILHO 
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

acatado 

r r/t 
ANCI CO CLEM 

Locador 

Testemunhas: 
12  
CPF n° 

 

CPF n°. 
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previsão em leis estaduais, a fim de que haja colaboração para o exercido das funções estatais entre as diversas esferas de Poder, bem como dentro de um mesmc 
Poder, objetivando um desempenho com maior rendimento e melhor atendimento ao interesse público. 

Assim, a cessão se constitui em um ato administrativo que autoriza o afastamento de um servidor, afim de que ele passe a exercer suas atividades — é 
titulo precário e temporário — em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotaçãc 	):112aá"':' 

originária no órgão Cedente. 
Ressalte-se que esse afastamento não configura um direito subjetivo do servidor publico, pois somente pode ser concedido se for do interesse dos 

órgãos cedente e cessionário, embora o objetivo seja a cooperação entre os órgãos envolvidos, podendo, inclusive, proporcionar uma integração entre suas 
atividades. 

O Convênio ne 33/2019, firmado entre a Assembleia Legislativa de Alagoas e o Tribunal de Justiça de Alagoas , que trata da "(...) prestação de mútua 
cooperação técnica e administrativa entre os convenentes, em atividades de comum interesse, mediante cessão de servidores dos respectivos quadros (...)", prevê 
que as cessões serão precedidas de solicitação motivada pelo chefe da unidade, com descrição das atividades a serem executadas pelo servidor cedido. 

Nesse sentido, verifica-se a observância dos requisitos previstos no convênio, razão pela qual o presente pedido se encontra plenamente justificado, 
especificamente pela mesma autoridade competente para a sua deliberação. 

Além do mais, a DAGP, a quem compete verificar a regularidade da documentação apresentada e cujos atos gozam de presunção de veracidade, 
informou que foi apresentada toda a documentação prevista no Anexo II da referida resolução (ID n2 866131). 

Em conclusão, em que pese a inexistência de função a ser concedida, não há nenhum obstáculo para o deferimento do presente pedido de cessão, já 
que ela está sendo efetivada nos termos do convênio firmado entre os Poderes Executivo e Judiciário do estado de Alagoas. 

Aqui, registre-se que, justamente por se tratar de cessão a ser realizada com respaldo no Convênio n2  33/2019 , dispensa-se a exigência de que o 
servidor exerça função de confiança ou ocupe cargo em comissão no órgão cessionário, eis que, nos termos do art. 96, II, da Lei Estadual n2  5.247/91 (Regime 

Jurídico Único dos servidores civis do Estado de Alagoas) e do art. Seda Resolução TJAL n2  08/2015, trata-se de verdadeira cessão com fundamento em regramento 
específico, mais especificamente o convênio acima mencionado, que encontra fundamento em lei especifica, a saber, a Lei Federal rila 8.666/93. 

Diante do exposto, DEFIRO a cessão do servidor Sergio Pontes de Miranda Vidal , a título precário e pelo prazo de 1 (um) ano, com ônus ao órgão 
Cedente quanto aos vencimentos e vantagens regularmente reconhecidas do cargo efetivo de origem do mencionado servidor, cabendo ao cessionário arcar 
apenas com o pagamento do auxilio-alimentação, nos termos do Convênio rig 33/2019. 

DAGP para a adoção das providências atinentes à espécie ocasião em que deve anexar toda a documentacão prevista no Anexo II da Resolucão TJAL  

n2  0812015, tendo em vista que nada obstante conste a informacão nos autos de que ela foi apresentada (ID n2  866131), resta pendente a respectiva iuntada no  

presente processo  e posterior comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça de Alagoas acerca do que foi deliberado nestes autos. 
Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. 
Maceió/AL, 03 de dezembro de 2019. 

Desembargador TUTMES AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Processo Administrativo Virtual n2 2019/12659 
Requerente: Eduardo Silva dos Santos 
Assunto: Teletrabalho 

DECISÃO 

Trata-se de processo administrativo inaugurado mediante requerimento apresentado por Eduardo Silva dos Santos, ocupante do cargo em comissão de Assessor 
de Juiz, lotado na CoMarca de Joaquim Gomes, a qual solicita autorização para exercer suas atividades profissionais em regime de teletrabalho, com fundamento 
no art. 5' da Resolução 34/2018 deste Tribunal de Justiça. 
A Comissão de Gestão do Teletrabalho, por meio do parecer constante no ID 847689, manifestou-se pelo indeferimento da autorização de cumprimento das 
atividades profissionais por meio do teletrabalho em favor do servidor, uma vez que não foram satisfeitos os requisitos previstos na Resolução que regulamenta a 
matéria. 
De outro giro, os autos foram encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça para manifestação (ID 867863), a qual acolheu a manifestação do Juiz Auxiliar desta 
Corregedoria, posicionando-se pelo indeferimento do pedido. 
É, em apertada síntese, o relatório. 
Passo a decidir. 
A Resolução n2  22/2019, assim dispõe em seu art. 13-A, §12: 

Art. 13-A. Nas secretarias das unidades judiciais, somente será autorizado o exercício de atividades em regime de teletrabalho quando houver a distribuição dos 
processos entre os servidores por meio do sequencial vinculado ao feito. 
§12 O plano de trabalho apresentado deverá ser elaborado com a divisão do número de sequenciais dos feitos pelo quantitativo de servidores designados para o 
cumprimento dos processos, aplicando-se àqueles funcionários em regime de teletrabalho o percentual mínimo previsto no § 22, do art. 13 desta Resolução. 

Observa-se no caso em tela que o servidor apresentou plano de trabalho genérico, impossibilitando o monitoramento e o efetivo controle de acréscimo 
de produtividade, já que não especifica meta concreta a ser alcançada pelo servidor. A referida Resolução exige que o plano de trabalho seja objetivo e claro, o que 
não ocorre no presente caso. 

Ademais, no despacho expedido pela APMP consta que ala Vara da Comarca de Delmiro Golveia não alcançou o padrão "avançado" na aferição do juízo 
proadvo, não preenchendo, portanto, o requisito previsto no artigo 52, IH, "d" da resolução 34/2018. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de teletrabalho apresentado pelo servidor Eduardo Silvo dos Santos, sem prejuízo de que seja proposta nova demanda, 
como mesmo objeto, desde que sejam realizadas as adequações necessárias. 

Cumpra-se. 
Maceió, 03 de dezembro de 2019. 

Desembargador TUTMES AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

Subdireçâo Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n2  2019/14477 
Assunto: 62  Termo Aditivo ao Contrato n2  123/2014 



DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em epígrafe, consubstanciado no Despacho GPAPJ n° 901/2019, emanado peli 
Procurador Geral deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 62 Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014, firmado com o Sr. FRANCISCO CLEMENTE, que tem po 
objeto a locação do imóvel situado na Praça São Francisco de Borgea, 46, Centro, Piaçabuçu/AL, para prorrogar o seu prazo por mais 6 (seis) meses, passando 
a vigorar a partir de 27 de novembro de 2019 a 26 de maio de 2020, de forma excepcional, com fulcro no artigo 57, 5 4°, da Lei n° 8.666/93. O valor mensal da 

locação permanecerá R$ 1.827,10 (Hum mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos). 
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 32,5 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, 26 de novembro de 2019. 

DES. SEBASTIÃO COSTA FILHO 
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 123/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/14477). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O SENHOR FRANCISCO CLEMENTE. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação excepcional do Contrato n° 123/2014.0 presente contrato tem por objeto a locação do 
imóvel situado na Praça São Francisco de Borgea, 46, Centro, Piaçabuçu/AL, destinado ao funcionamento do Fórum da Comarca de Piaçabuçu. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta da Unidade Orçamentária 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Programa 

de trabalho 02.122. 0003. 2431- MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - I° GRAU Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida Fonte 100- RECURSOS 

ORDINÁRIOS Tipo de Detalhamento de Fonte O - SEM DETALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO Natureza 339036 - OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Região Planejamento 210- TODO ESTADO Plano Orçamentário 000002 -Manutenção das Atividades do órgão. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do Contrato n°  123/2014 fica prorrogado por até 6 (seis) meses, no período compreendido entre 27 (vinte e sete) de 

novembro de 2019, estendendo-se até 26 (vinte e seis) de maio de 2020, em caráter excepcional, conforme preceitua o § 42 do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 
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. 

DO VALOR: O valor mensal permanecerá em R$ 1.827,10 (Hum mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos). 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 123/2014, 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 duvidas 

relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Maceió, 26 de novembro de 2019. 

DES. SEBASTIÃO COSTA FILHO 
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Locatário 

FRANCISCO CLEMENTE 

Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2019/17595 
Assunto: Locação de equipamento de iluminação, estrutura de palco e afins Dispensa de licitação. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como no Parecer GPAPJ n°595/2019 da Procuradoria Geral, AUTORIZO 

a contratação do serviço de locação de equipamento como estrutura de palco, som, iluminação e cadeiras com capas para atender ao Termo de Cooperação n. 
43/2019, por empenho, mediante Dispensa de Licitação, Contrato n° 101/2019, com fulcro no art. 24, II da Lei 8.666/93, com a empresa individual SEUD SANTOS, 
com sede na Rua Professor Noemia Gama Ramalho, na 55, Jacarecica, Maceió/AL, inscrita no CNN de ne 14.486.116/0001-97, Citie o objeto acima fora descrito o 
qual reflete a especificação da Termo de Referência 053/2019 DARAD (ID 863765), a qual fica vinculada a empresa contratada. O valor total desta aquisição é de 

R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), o qual é destinado em sua totalidade ao 2° grau de jurisdição. 
Antes da emissão da nota de empenho, 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, 5 2°, da Lei n9  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. 
Em conformidade com o disposto nos arts. 16 e 17 do Ato Normativo n° 48/2019, os presentes autos deverão ser encaminhados ao Departamento de Gestão 

de Contratos - DGC para cadastramento do Contrato junto ao Sistema Financeiro e ulterior remessa do processo à DICONF para realização do empenho. Uma vez 
cumpridas as formalidades precedentes deverá o Departamento Financeiro encaminhar os autos diretamente ao Gestor do Contrato designado pela Subdireção 

Geral. 
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