
PODER, 
VaJIa JUDICIARIO 

DE ALAGOAS 
SUBDIREÇA0 GERAL 

4° Termo Aditivo ao Contrato n°011/2014 

tze.,ÁRTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 011/2014, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O PODER JUDICIÁRIO DO 
ESTADO DE ALAGOAS E O SR. HERMES 
CAVALCANTE OLIVEIRA. 

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, em Maceió, Capital do 
Estado de Alagoas, 3° andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/0001-08, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Senhor Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante 
denominado LOCATÁRIO, e o Senhor HERMES CAVALVANTE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, contador, residente e domiciliado na Rua Desportista Moisés José da Silva, Loteamento 
Bariloche, Quadra "B", Lote 06, Bairro do Feitosa, Maceió/AL, inscrito no CPF sob n° 003.357.204-
63, e portador da cédula de identidade n° 74.771, SSP/AL, doravante denominado LOCADOR, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 2017/13464, resolvem aditar este termo 
aditivo ao Contrato n°. 011/2014, pelas cláusulas e condições seguintes: 

‘,4 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do 
Contrato n°011/2014 para a locação do imóvel situado na Praça Laurentino Gomes de Barros, n°55, 
Centro, Joaquim Gomes/AL, destinado ao funcionamento do Fórum da Comarca de Joaquim 
Gomes/AL. 

DO VALOR  

CLÁUSULA SEGUNDA — O valor do contrato permanecerá em R$ 1.189,40 (mil cento e oitenta e 
nove reais e quarenta centavos), até fevereiro de 2018, quando completado o intendei° mínimo de 12 
(doze) meses para reajustamento do contrato. 

1 DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 

 

CLÁUSULA TERCEIRA — As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de 
Trabalho n° 02.122.0003.2431.0000 — Manutenção dos Órgãos do Poder . iciário — 1° GRAU, 
PTRES: 20004, PI: 4930, Fonte: 0100 — Recursos Ordinários, Eleme • de despesa : 33.90-36 — 
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física. 
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DA PRORROGAÇÃO 

CLAUSULA QUARTA — O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) meses, 
compreendidos do dia 28 de fevereiro de 2018 até o dia 27 de fevereiro de 2019. 

DA RATIFICAÇAO 

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

DA PUBLICAÇÃO 

CLAUSULA 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. 

Maceió, ig de etitiksw de 2018. 

OTAVIO LE RAXEDES 
Desembargador Presidente do v ai d Justiça do Estado de Alagoas 

tATÁRI 

LO DOR 

Testemunhas: 
Nome: 
	

CPF: 

Nome: CPF. 
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DESPACHO: Trata-se de pedido formulado pelo servidor José Leomir da Silva Santos, acerca do pagamento de gratificação, em 
razão da participação em comissões, conforme Portarias n°s 699/2017 e 742/2017. 

Nos termos dos Despachos PAPJSO n°61/2017 (ID320819) e GPAPJ n°997/2017 (ID 321481), ambos da Procuradoria-Administrativa 
do Poder Judiciário, indefiro o pedido, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela DAGP (histórico 2), o servidor já 
percebe o percentual limite de 10% (dez por cento) do seu subsidio, estabelecido pelo Ato Normativo n°81/2017. 

Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 20 de fevereiro de 2018. 

Processo n°2017/11495 
Requerente: Gisélia Souza Cavalcante 
DESPACHO:  Trata-se de pedido de auxilio financeiro por aferição de Excelência no Juízo Proativo, para capacitação em curso de 

aperfeiçoamento, formulado pela servidora Gisélia Souza Cavalcante, Analista Judiciária, lotada no 8° Juizado Cível e Criminal desta 
capital. 

Nos termos do Parecer PAPJ-03 N°437/2017 (ID 340815) e do Despacho GPAPJ n°1135/2017 (ID 343045), ambos da Procuradoria- 
Administrativa do Poder Judiciário, bem come, levando em consideração os Despachos da Diretoria-Adjunta de Controle Interno e da 
Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário, defiro o pedido, tendo em vista que foram atendidas as condições 
estabelecidas no artigo 7°, inciso II, da Resolução n°02/2014 c/c a Resolução n°18/2014, ambas deste Tribunal de Justiça. 

Ao Departamento Financeiro de Pessoal — DEFIP, para as providências necessárias 
Apôs, à Diretoria-Adjunta de Contabilidade e Finanças — DICONF, para baixa do valor reservado (ID 368423). 
Por fim, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, para arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 20 de fevereiro de 2018. 

Processo n°2018/2379 
Requerente: José Augusto dos Santos 
DESPACHO: Trata-se de pedido formulado por José Augusto dos Santos, ex-servidor deste Poder, visando o cumprimento da 

decisão judicial proferida nos autos do processo n° 0000034-46.2008.8.02.0039, de reintegração no cargo que antes ocupava no Poder 
Judiciário do Estado de Alagoas. 

A Direção-Geral, para lavratura do respectivo ato de reintegração. 
Apôs, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas, para oficiar à Corregedoria-Geral da Justiça, no sentido de procederá lotação do 

requerente. Ato continuo, instaure a referida Diretoria-Adjunta, o procedimento destinado à apuração da estabilidade excepcional da 
requerente, respeitado o contraditório e ampla defesa. 

Publique-se. Maceió, 20 de fevereiro de 2018. 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2017/13464 
Assunto-  Celebração do 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2014 

DESPACHO 

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Despacho GPAPJ n°1148/2017, 
AUTORIZO a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 11/2014, celebrado com HERMES CAVALVANTE OLIVEIRA, tendo por 
objeto sua prorrogação, por mais 12 (doze) meses, iniciándo-se em 28 de fevereiro de 2018, estendendo-se até 27 de fevereiro de 2019, 
referente à locação do imóvel onde funciona o Fórum da Comarca de Joaquim Gomes/AL, com valor mensal de R$ 1.189,40 (mil cento 
e oitenta e nove reais e quarenta 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 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. 

A Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 16 de fevereiro 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°011/2014 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2017/13464). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O SENHOR HERMES CAVALVANTE OLIVEIRA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prezai do Contrato n° 011/2014 para a locação do imóvel 
situado na Praça Laurentino Gomes de Barros, n°  55, Centro, Joaquim Gomes/AL, destinado ao funcionamento do Fórum da Comarca 
de Joaquim Gomes/AL. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n°11.419/06, art. 4° 
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DO VALOR: O valor do contrato permanecerá em R$ 1.189,40 (mil cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos), até fevereiro 
de 2018, quando completado o interstício mínimo de 12 (doze) meses para reajustamento do contrato. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
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: O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) meses, compreendidos do dia 28 de fevereiro de 2018 
até o dia 27 de fevereiro de 2019. 

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mentidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente 
aditivo. 

Maceió, 16 de fevereiro de 2018. 

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

HERMES CAVALVANTE OLIVEIRA 
LOCADOR 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2017/2499 
Assunto: Celebração do 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 028/2015 

DESPACHO 

Considerando a documentação do processo administrativo em epígrafe, bem como o Parecer GPAPJ n° 370/2017 da Douta 
Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas, AUTORIZO a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°28/2015, 
firmado entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e empresa SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que 
tem por objeto a correção do valor contratual, mediante a aplicação do INPC, numa variação de 3,59713%, bem como a supressão de 
dois itens constantes da relação de equipamentos cobertos pelo contrato, de modo que o valor do contrato passará a R$ 350.030,12 
(trezentos e cinquenta mil e trinta reais e doze 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. 

A Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 15 de fevereiro de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 3° Termo Aditivo ao Contrato n°028/2015 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2017/2499). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a correção do valor contratual, mediante a aplicação do INPC, bem como a 
supressão de dois itens constantes da relação de equipamentos cobertos pelo contrato. 

DO REAJUSTE: Conforme Cláusula Décima Primeira do Contrato n° 028/2015, será aplicado o IPCA, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, acumulado no período de JUNHO/2016 a MAI0/2017, no percentual total de 3,59713%, de 
modo que o valor mensal do Contrato passara a R$ 30.182,23 (trinta mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos). 

Os valores definidos acima serão devidos a partir de junho de 2017, sendo restituído à Contratada as diferenças entre os valores 
devidos e os efetivamente pagos a partir da data supracitada. 

DA SUPRESSÃO: A partir de dezembro de 2017, os itens AJ030A HP MSL6030 LTO 4 Ultrium 1840 FC Lib e AJ028A HP MSL6000 
LTO 4 Ultrium Tape Drive serão suprimidos da relação de equipamentos cobertos pelo contrato, de modo que o valor mensal do contrato 
passará a R$ 29.169,17 (vinte e nove mil, cento e sessenta e nove reais e dezessete centavos). 

Considerando-se o exposto no item acima e na Clausula Terceira, o valor global do Contrato n°  28/2015 durante a vigência do seu 
2°  Termo Aditivo (17 de junho de 2017 até 17 de junho de 2018) será de R$ 350.030,12 (trezentos e cinquenta mil e trinta reais e doze 
centavos) 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 28/2015, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

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

Diário Oficial Poder Judiciário - Caderno durisdlcional e Administrativo 	 Maceió, Ano IX - Edição 2049 	20 


	00000001
	00000002
	00000001 (1)
	00000002 (1)

