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SUBDIREÇÃO GERAL 

1 " TERMO DE APOSTILAMENTO 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 
N° 022/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS — TJ/AL E 
A EMPRESA MARKA ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Com o intuito de migrar o custeio da contratação oriunda do Processo em 
epígrafe, faz-se necessário incluir a dotação do Tribunal de Justiça, para que seja retificado o 
cabeçalho do Contrato n° 022/2016, com a finalidade de excluir o FUNJURIS como 
interveniente no ajuste, bem como em sua Cláusula Quinta para alterar a reserva 
orçamentária prevista, passando a despesa com a execução do Contrato acima mencionado à 
conta dos recursos do orçamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, conforme foi 
demonstrado no Processo Administrativo n0  00374-5.2016.001, e ainda com base nos 
fundamentos expostos na Lei no 8.666/93, art. 65, fica alterada a cláusula acima mencionada. 

Dessa forma, a Cláusula Quinta do Contrato n° 022/2016 passará a vigorar com 
a seguinte redação: 

" As despesas decorrentes do objeto desta adição correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados à conta dos recursos consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 
registrados no seguinte programa: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211.0000 — Manutenção dos Órgãos cio Poder 
Judiciário 2' Grau; PTRES — 20003; Fonte: 0100 — Recursos Ordinários; PI: 1601; Elemento 
de Despesa: 33.90-39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica." 

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

A presente Apostila de Retificação do referido termo ampara-se na Lei 8.666/93 
e no que consta no Processo n° 00374-5.2016.001, entrando em vigor na data de sua 
publicação. 

tfr 	
Maceió/AL,  03  de 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
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10 de março deste ano, em Brasilia/DF. Pede, por conseguinte, a liberação das funções jurisdicionais no período. 
Diante do Parecer n° 02/2017 (ID 182351), da Escola Superior da Magistratura — ESMAL, favorável ao pleito da requerente, bem 

como do Pronunciamento do Corregedor-Geral da Justiça (ID 184293), no mesmo sentido, defiro o pedido, com base no art. 40, parágrafo 
único, da Resolução n° 64/2008, do CNJ. 

À Direção-Geral para lavrar portaria de dispensa da prestação jurisdicional. 
Em seguida, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. 
Maceió, 06 de março de 2017" 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO PRIMEIRO ATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 022-2016 (Processo Administrativo n° 00374-5.2016.001) 

Com o intuito de migrar o custeio da contratação oriunda do Processo em epígrafe, faz-se necessário incluir a dotação do Tribunal 
de Justiça, para que seja retificado o cabeçalho do Contrato n° 022/2016, com a finalidade de excluir o FUNJURIS como interveniente 
no ajuste, bem como em sua Cláusula Quinta para alterar a reserva orçamentária prevista, passando a despesa com a execução do 
Contrato acima mencionado à conta dos recursos do orçamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, conforme foi demonstrado 
no Processo Administrativo n° 00374-5.2016.001, e ainda com base nos fundamentos expostos na Lei n° 8.666/93, art. 65, fica alterada 
a cláusula acima mencionada. 

Dessa forma, a Cláusula Quinta do Contrato n° 022/2016 passará a vigorar com a seguinte redação: 
As despesas decorrentes do objeto desta adição correrão à conta dos recursos orçamentários consignados à conta dos recursos 

consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, registrados no seguinte programa: 
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211.0000 Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário 2° Grau; PTRES 20003; Fonte: 

0100 Recursos Ordinários; PI: 1601; Elemento de Despesa: 33.90-39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado. 
A presente Apostila de Retificação do referido termo ampara-se na Lei 8.666/93 e no que consta no Processo n° 00374-5.2016.001, 

entrando em vigor na data de sua publicação. 

Maceió, 03 de março de 2017. 

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

SUBDIREÇÃO GERAL 

Processo Administrativo n° 2016-8411 
Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos. 

DESPACHO 

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, com respaldo no Despacho GPAPJ n°040/2017, emanado 
pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a contratação da EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS EIRELI-ME, com 
fulcro no art. 24, II da Lei 8.666/93, cadastrada no sistema Thema-ERP Pública Produção sob o número: 06/2017, relativa à contratação 
de serviços de consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos para este Tribunal de Justiça, no valor de R$ 6.930,00 (seis 
mil, novecentos e trinta reais). 

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, § 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 fevereiro de 2017. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO CONTRATO N°06/2017 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/8411) 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS EIRELI - ME 

DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste no fornecimento de 01 (uma) assinatura anual da plataforma de apoio, orientação, 
capacitação e informação SOLLICITA, conforme proposta comercial presente nos autos do Processo Administrativo n° 2016/8411, que 
consiste em uma plataforma dinâmica e intuitiva, integrada por 10 serviços: Pesquisa; Editais; Orientação; Capacitação; Contador de 
Prazos; Analisador de Balanços; Fornecedores; Penalidades; Agenda; Rádio. 

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