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SUBDIREÇÃO GERAL 

QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO • N° 	145/2014, 
CELEBRADO.  ENTRE PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A 
SENHOR JOSÉ MENDES' DE 
LIMA. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, no 319, Centro, Maceió/AL, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/0001-08, neste ato representado pelo seu Presidente, 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante' denominado LOCATÁRIO, e 
JOSÉ MENDES DE LIMA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 

•áob o n° 097.795.231-20, portador da Célula de Identidade n° 175.910 SSP/AL, doravante 
denominada LOCADOR, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
2017/11837, resolvem aditar este termo ao Contrato n° 145/2014, pelas cláusulas e condições 
• seguintes: 	 . • 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA -• O presente Termo Aditivo tem como finalidade, a alteração da 
titularidade do Contrato n°  145/2014, celebrado • anteriormente com a Sra. Milene Arlinda de 
Lima Mendes, de forma que o Sr. José Mendes de Lima passará a ser o fiada.. A alteração se 
deve em decorrência da transferência da propriedade do imóvel, conforme escritura de compra e 
venda anexada aos autos. 

DA RATIFICAÇÃO 

- CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas 'as demais cláusulas e condições do contrato 
originário, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA - O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no 
Diário Eletrônico da Justiça do Estado de Magoas, conforme determina o parágrafo único, do , 
art. 61, da Lei n°. 8.666/3. 	 • 
E, para firmeza, i 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. 

DO FORO 

CLÁUSULA QUARTA - As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de 
Alagoas, com exclusão de qualquer outro, pára dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer puir°, por mais privilegiado que seja. 



Testemunhas: 

E, por. Sarem assim justas e contratadás, as partes assinam o presente.  Termo Aditivo em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasurat 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-lot  

Maceió, 024 d 	 d 018. 

Des. OTÁVIi LÂffP1$XEDES .  
Presidente do Tribunal de Justiça d6 Estado de Alagoas • 

Loc o 
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uma vez que a mesma empresa ê a responsável pelo Contrato n° 30/2013, que cuida da manutenção preventiva e corretiva de tais 
equipamentos, sem reposição de peças. 

Remetam-se os autos ao DCA, para convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Para além, determino 
a juntada de cópia da presente decisão no processo n° 2017/8169, que trata da gestão da ARP retrocitada, para regular instrução de 
ambos os feitos. 

Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. 

Maceió, 27 de julho de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/5316 
Assunto: Celebração do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 042/2017 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ n° 
554/2018, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
n°42/2017, com a Senhora CATARINA MARIA BEZERRA PINHEIRO, que possui por objeto a locação do imóvel situado na Rua António 
Bispo de Oliveira, n° 279, Distrito de Massapé, Zona Rural do município de Feira Grande/AL, destinado ao funcionamento do Cartório de 
Registro Civil do 2° Distrito, pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 04 de agosto de 2018, estendendo-se ate 03 de agosto 
de 2019. Será pago pelo locatário a importância global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), que deverá ser paga em 12 (doze) 
parcelas iguais e mensais de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). No ato da assinatura será necessária a juntada das certidões de 
regularidade fiscal 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°8.666/93, 
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, 27 de julho de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 1° Termo Aditivo ao Contrato n°042/2017 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/5316). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a Senhora CATARINA MARIA BEZERRA PINHEIRO. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação por 12 meses do prazo de vigência do contrato n° 042/2017, 
o qual tem por objeto a locação do imóvel localizado a Rua Antônio Bispo de Oliveira, 279, Distrito de Massapé, Zona Rural do município 
de Feira Grande/AL, destinado ao funcionamento do Cartório de Registro Civil do 2° Distrito. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 04(Ouatro) de agosto de 2018, estendendo-se até 
03(três) de agosto de 2019. 

DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da dotação orçamentária n't 
Programa de Trabalho:02.003,02.122.0003.2431.0001.210- MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DÓ PODER JUDICIARIO 1° GRAU. 

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. Fonte de Recurso:0100 - 
RECURSOS ORDINARIOS. Destinação: 00000 Livre. Rubrica Item: 3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE [MOVEIS. 

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, 27 de julho de 2018. 

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

CATARINA MARIA BEZERRA PINHEIRO 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°.2017/11837 
Assunto: Celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 145/2014 MUDANÇA DE TITULARIDADE 

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

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 166/2018, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 4°  Termo Aditivo ao Contrato n°  145/2014, que 
tem por objeto a locação do imóvel situado na Av. Governador Lamenha Filho, 1800, Lotes 17 e 18, CEP 57043-000, Feitosa, Maceió/AL, 
destinado ao funcionamento do depósito da unidade do Departamento Central de Material e Património do Poder Judiciário de Alagoas, 
para alteração da fitularidade do contrato, uma vez que a propriedade do imóvel passou a pertencer ao Sr. JOSÉ MENDES DE LIMA, 
conforme documentação acostada aos autos, permanecendo o valor mensal de R$ 7.748,11 (sete mil, setecentos e quarenta e oito reais 
e onze 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, § 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, 27 de julho 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°145/2014 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2017/11837). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e o senhor JOSÉ MENDES DE LIMA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade a alteração da fitularidade do Contrato n° 145/2014, celebrado 
anteriormente com a Sra. Milene Arlinda de Lima Mendes, de forma que o Sr. Jose Mendes de Lima passará a ser o titular. A alteração se 
deve em decorrência da transferência da propriedade do imóvel, conforme escritura de compra e venda anexada aos autos. 

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, 27 de julho de 2018. 

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

JOSÉ MENDES DE LIMA 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/2241 	 • 
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação n° 030-2018-TJAL. 

DESPACHO 

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epigrafe, bem como o Parecer GPAPJ 389/2018, 
AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação n°030/2018, entre este Tribunal de Justiça de Alagoas e o Município de COQUEIRO 
SECO/AL, tendo por objeto a tendo por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas entre os partícipes, visando ao aprimoramento do 
serviço público, no sentido de agilizar e melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e administrativa no Fórum da Comarca de Santa 
Luzia do Norte/AL, com vigência por 24(vinte quatro) meses a contar da data da publicação. 

Maceió, 27 de julho de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO n°030-2018 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/2241). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O MUNICíPIO DE COQUEIRO SECO/AL. 

DO OBJETO: Este Termo de Cooperação Técnica tem por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas entre os participes, visando 
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