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SUBDIREÇÂO GERAL 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 041/2016, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A 
SENHORA CLÁUDIA REGINA 
PEDROSA DA SILVA. 

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 Presidente, 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante denominado LOCATÁRIO, e 
Senhora CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA, brasileira casada, professora, portadora 
do CPF n° 605.848.314-04 e da cédula de identidade n° 812.856 - SSP/AL, representante legal 
das demais proprietárias do imóvel objeto dos autos - ZILDOMAR MARIA PEDROSA DOS 
SANTOS, brasileira, casada, professora, portadora do CPF n° 699.488.794-49 e da cédula de 
identidade n° 899.759 - SSP/AL e SUZANí MARIA PEDROSA SILVA, brasileira, casada, 
professora, portadda ' do CPF n° 859.881.114-91 e da cédula de identidade n° 1.106.021 - 
SSP/AL, doravante' denominadas LOCADORAS, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo n° 2018/9995, resolvem aditar este termo ao Contrato n° 041/2016, pelas 
cláusulas e condições seguintes: 

DO-OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo tem como finalidade a concessão de 
I reajuste e a prorrogaçao prazal do Contrato n° 041/2016, referente à locação do imóvel 

localizado na Rua lereador Renildo José dos Santos, 44, Centro, no município de Coqueiro 
Seco/AL, destinado ao fimcionamento do Tabelionato do Único Oficio daquela cidade. 

DA PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 	 1 
CLAUSULA SEGUNpA - Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n° 
041/2016, a partir clO dia 06 (seis) de outubro de 2018 (dois mil e dezoito) até o dia 05 (cinco) de 
outubro de 2019 (dois mil e dezenove). 

1 	 DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do 
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.003.02.122.0003.2431.4930.210 — Manutenção dos Órgãos 
do Poder Judiciário l— 1° GRAU, FONTE — 0100 — Recursos Ordinários, ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90-36 — Outros serviços de terceiros — Pessoa Física. 
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LÀ 	
DO REAJUSTE 	 1 

CL USULA QUARTA - Considerando que a variação do IGPM verificada entre os meses de 
AGOSTO de 2017 a JULHO de 2018 foi de 8,2624400%, de modo que o valor da 
contraprestação mensal pecuniária passará a contar do novo prazo de vigência, de R$ 344,50 
(trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) para R$ 372,96 (trezentos e setenta e 
dois reais e noventa e seis centavos). 

Resultado da Correção pelo 1GP-M (FGV) 

jDados básicos da correção pelo IGP-M (FGV) 

Dados informados 

  

inicial 

Data final 

( Valor nominal 

 

07/2018 

R$ 344,50 ( REAL.) 

Dados calculados 

1,08á2441 

Valor percentual correspondente 	8,2624400% 

Valor corrigido na data final 	R$ 372,96 ( REAL: _ 

DA RATIFICAÇA0 

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

1 	 
DA PUBLICAÇAO 

  

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. 

DO FORO 

CLÁUSULA SÉTIMA - As partes elegem p 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. 

Índice de correção no período 
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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. 

Maceió, O2-  de 	A 
o 

de 2018. 

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

Locatário 

Procuradora das 

eidadt'a Acbta  12e.okoda cia Sau-Ct. 

CLÁUDIA REGINA EDROSA DA SILVA 
Sras. Zildomar Maria Pedrosa dos Santos e Suzani Maria Pedrosa da Silva 

Locadoras 

Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 	 

Nome: 
CPF: 
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o presente instrumento. 

Maceió, 05 de outubro de 2018. 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente do Tribuna de Justiça do Estado de Alagoas 
CONTRATANTE 

MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO 
Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora 
CONTRATANTE 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/10392 
Assunto: Celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 101/2014 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA 

EPP 

DESPACHO 

Considerando a documentação do processo administrativo em epígrafe, bem como o Parecer GPAPJ n° 184/2018 da Douta 
Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas, AUTORIZO a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 101/2014, 
firmado entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e empresa GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP, objetivando 
a prorrogação de sua vigência pelo período de 12 (doze) meses, no período compreendido entre 03 de outubro de 2018 até 02 de 
outubro de 2019, com valor anual de R$ 73.980,00 (setenta e três mil e novecentos e oitenta reais). No ato da assinatura é indispensável 
a apresentação de certidões de regularidade fiscal devidamente atualizadas e declaração que comprove a inexistência de vinculo dos 
membros da contratada rpm este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, que evidencie a prática de nepotismo, em atendimento 
às Resoluções n° 07/2005 e 229 de 22.06.2016, ambas do CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que impeça a empresa 
de contratar com a adm nistração, 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, 02 de outub ode 2018. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no Exercicio da Presidência da Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 101/2014 
(PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°2018/10392). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOA e a empresa GUIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE 
EDITAIS LTDA EPP. 

DO OBJETO: O p esente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n°  101/2014, cujo 
objeto consiste na cont atação de empresa especializada no fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais e de outros 
expedientes de interesse do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 03 de outubro de 2018, estendendo-se até 02 de 
outubro de 2019. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão â conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, registrado com o seguinte programa: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211.0000 Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário 2° GRAU, PLANO 
ORÇAMENTÁRIO: 0001 Não Definido, FONTE: 0100 Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-40 Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica. 

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, 02 de outubro de 2018. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Contratante 

ALEXANDRE DA SILVA BANDETINI 
Representante legal da empresa Guibbor Publicidade e Publicações de Editais LTDA EPP 
CONTRATADA 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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Processo Administrativo n°2018/9995 
Assunto: Celebração do 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 041/2016 CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, assim como o Parecer GPAPJ n° 872/2018, 
AUTORIZO a celebração à° Segundo Termo Aditivo ao Contrato n°041/2016, celebrado com a Sra. CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA 
SILVA, proprietária e representante legal das demais proprietárias ZILDOMAR MARIA PEDROSA DOS SANTOS e SUZANI MARIA 
PEDROSA SILVA, que possui por objeto a prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses, a partir do dia 06/10/2018 até 
o dia 05/10/2019, referen e à locação do imóvel localizado na Rua Vereador Renildo José dos Santos, 44, Centro, no município de 
Coqueiro Seco/AL, destinado ao funcionamento do Tabelionato do Único Oficio daquela cidade. Na mesma oportunidade, é concedido o 
reajuste do valor mensal do aluguel, conforme variação do IGPM verificada entre os meses de AGOSTO de 2017 a JULHO de 2018, no 
percentual de 8,2624400 Á, de modo que o valor da contraprestação mensal pecuniária passará de R$ 344,50 (trezentos e quarenta e 
quatro reais e cinquenta centavos) para R$ 372,96 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis 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 admin'stração, 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, 02 de outubro de 2018. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no Exercício da Presidência da Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAIL 

SÚMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°041/2016 
(PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°2018/9995). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOA e a Senhora CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade a concessão de reajuste e a prorrogação prazal do Contrato n° 041/2016, 
referente à locação do intóvel localizado na Rua Vereador Renildo José dos Santos, 44, Centro, no município de Coqueiro Seco/AL, 
destinado ao funcionamento do Tabelionato do Único Oficio daquela cidade. 

DA PRORROGAÇÃO 1E DA VIGÉNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n°041/2016, a partir do dia 06 
(seis) de outubro de 2018 (dois mil e dezoito) até o dia 05 (cinco) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove). 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 02.00 
3.02.122.0003.2431.493 210 Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, FONTE 0100 Recursos Ordinários, ELEMENTO 
DE DESPESA: 33.90-36 Outros serviços de terceiros Pessoa Física. 

DO REJUSTE: Considerando que a variação do IGPM verificada entre os meses de AGOSTO de 2017 a JULHO de 2018 foi de 
8,2624400%, de modo que o valor da contraprestação mensal pecuniária passará a contar do novo prazo de vigência, de R$ 344,50 
(trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) para R$ 372,96 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos). 

DA RATIFICAÇÃO: F cam 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, 02 de outubro de 2018. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Desembargador Decano no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA 
Procuradora das Sra. ah:tomar Maria Pedrosa dos Santos e Suzani Maria Pedrosa da Silva 
Locadoras 

SUBDIREÇÁO GERAL 

Processo Administrativo n°2018/4463 
Assunto: Celebração' de Ata de Registro de Preços Eventual aquisição de papel A4. 

DESPACHO 

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, AUTORIZO a celebração da Ata de Registro de Preços 
n° 048/2018, oriundas do Pregão Eletrônico n° 33/2018, corroborada pelo Parecer GPAPJ n° 798/2018 da Procuradoria Administrativa 

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