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SUBDIREÇÃO GERAL 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N' 041/2017, CELEBRADO 
ENTRE O PODER JUDICIÁRIO DE 
ALAGOAS E A EMPRESA RUBENS 
SARAFIAN IMOBILIÁRIA- EIRELL 

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 PRMangs, 
doravante denominado LOCATÁRIO, e a empresa RUBENS SARAFIAN 	 EIRELI, inscrito no 
CNPJ sob o n° 24.203.236/0001-93, localizada na Avenida Alvaro Otacflio, n° 3731, Loja 6, Condomínio JTR, 
Jatiúca, Maceió/AL, CEP: 57036-850, devidamente representada pelo empresário individual RUBENS 
SARAFIAN, brasileiro, comerciante, portador da cédula de identidade e 7.899,522-X, e inscrito fio CPF/MF sob o 
n° 046.329.278-21, residente domiciliado à Avenida Rangel Pestana, n° 1.060, Brás, São Paulo/SP, CEP: 03002-
000, doravante denominado LOCADOR, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo ri° 2018/6369, 
resolvem aditar este turno ao Contrato n° 041/2017, pelas cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO— 

' CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo 'tem como objeto a prorrogação prazál do Contrata n° 
041/2017 para a locação de prédio comerciá' localizado na Avenida Assis Chateaubriand, e 2834, Pontal da Barra, 
CEP: 57.010-371, nesta cidade, destinado ao funcionamento provisório da Corregedoria Geral de Jústiça do 
Tribunal de Justiça de Alagoas. 
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DA PRORROGAÇAO 

CLÁUSULA SEGUNDA — O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) meses, a contar do fim 'do 
primeiro período, dia 10/08/2018, até o dia 09/08/2019. 

	 DA DOTAÇA0 ORÇAMENTARIA  

CLÁUSULA TERCEIRA — As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE 
TRABALI-10: 02.122.0003.2211.0000 — Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário — 2° GRAU; ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90-39 —Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica, FONTE— 0100 —Recursos Ordinários, 
Rubrica Item: 3.3.90.39.10 — LOCAÇÃO DE IMeWEIS. 

DÁ RÁTUJOAÇA0  

CLÁUSULA QUARTA - Ficam mantidas as deitais cláusulas e condições do Contrato oiigipáfío, naquilo que não 
contrariem o presente. 
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JUDICIARIO 
tr DE ALAGOAS 

PODER, 

suerffiaçÃQGERAI, 

DA PV.BLIÇAÇA.O. 1 
CLÁUSULA QUINTA - O Contratante providenciará a publicação .deste Termo Ativo, no Diário :EletrenieO da 
Justiça do Estado de Alagoas, conforme determina "o par/agrafo único; do art. 61, da Lei n° 8:666/93. 

E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustadO econtratado, assinar Qpresente em cinco vias 
.de ignal teor.  e forma,. paraque produza:seus legais e juridicós efeitos, 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Desetribargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alageas 

LOC ÁRIO 

RU1flLS SARAFIAN 
RUBENS- S 	1AN IMOBILIÁRIA- &RELI 

LOCADOR. 

Testemunhas: 

Nome: 
	

CPF: 

Nome: 	  
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ter adquirido os requisitos constitucionais exigidos, conforme certidão de tempo de serviço (ID 432381). 
Nos termos.do  Parecer PAPJ-02 n°00341/2018 (ID 457149) e do Despacho GPAPJ n°591/2018 (ID 460696), ambos da Procuradoria-
Administrativa do Poder Judiciário, e ainda, nos termos do Despacho do DIACI (ID 461593), defiro o pedido, para determinar a 
implantação do abono requerido, de acordo com o art. 40, § 1°, III, "a" c/c o § 19, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 
41/2003, todos da Constituição da República de 1988, bem como, o pagamento do valor retroativo nos termos da informação prestada 

pelo Departamento Financeiro de Pessoal — DEFIP (ID 473448) . 

Ao Departamento Financeiro de Pessoal — DEFIP, para as providências cabíveis. 

Após, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 24 de julho de 2018. 

Processo Virtual n°2018/7131 
Requerente: Francisco de Assis Almeida Oliveira 
DESPACHO: Trata-se de pedido para pagamento de ajuda de custo formulado pelo servidor Francisco de Assis Almeida Oliveira, 

ocupante do cargo de Analista Judiciário — Área Judiciária. Embasa seu pedido no fato de ter sido lotado na Comarca de Pilar, e 
removido para a Vara Única da Comarca de Atalaia, conforme Portaria n°632, de 13/11/2015. 

Nos termos do Despacho GPGPJ n°676/2018 (ID 475134), do Procurador-Geral do Poder Judiciário, indefiro o pedido, pois não se 
aplica a Lei em vigor n°7889/2017, haja vista sua vigência ter iniciado em momento posterior ao da remoção do servidor, que como um 
ato perfeito e acabado ainda sob a égide da lei anterior, submete-se ao que preceitua a LINDB no art. 6" 

Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas-DAGP, para anotações e arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 24 de julho de 2018. 

Processo n°2018/8694 
Requerente: Louise Chriatiane de Vasconcelos Silva 
DESPACHO:  Trata-se de pedido formulado por Louise Chrstiane de Vasconcelos Silva, ocupante do cargo de Analista Judiciário, 

lotado na 10°  Vara Criminal da Capital, no qual solicita afastamento de suas atividades laborais para disputar cargo eletivo. 
Nos termos do Parecer PAPJ 02 n°384/2018 (ID 473970) e do Despacho GPGPJ n°667/2018 (ID 475141), ambos da Procuradoria-

Administrativa do Poder Judiciário, defiro o pedido, para autorizar o afastamento da servidora, condicionado â juntada da Ata da 
Convenção e o Registro deferido pelo Juízo da Justiça Eleitoral, com fulcro na Lei Complementar n°64/90. 

Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas, após cumpridas as providências acima mencionadas, para anotações e posterior 
arquivamento. 

Publique-se. Maceió, 24 de julho de 2018. 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/6369 
Assunto: Celebração do 1" Termo Aditivo ao Contrato n° 041/2017 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n°577/2018, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 041/2017, 
firmado com a empresa RUBENS SARAFIAN IMOBILIÁRIA- EIRELI, para prorrogação prazal do contrato que possui por objeto a 
locação de prédio comercial localizado na Avenida Assis Chateaubriand, n° 2834, Pontal da Bari-a, CEP: 57.010-371, nesta cidade, 
destinado ao funcionamento provisório da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Alagoas, passando a vigorar a partir 
de 10 de agosto de 2018 a 09 de agosto de 2019, sem alteração no valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

No ato da assinatura, é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos 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 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. 

Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 17 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°041/2017 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/6369). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a empresa RUBENS SARAFIAN IMOBILIÁRIA- EIRELI. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato n°04112017 para a locação de prédio 
comercial localizado na Avenida Assis Chateaubriand, n° 2834, Pontal da Barra, CEP: 57.010-371, nesta cidade, destinado ao 
funcionamento provisório da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 40 
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DA PRORROGAÇÃO: O prazo de locação será acrescido por mais 12 (doze) meses, a contar do fim do primeiro período, dia 
10/08/2018, até o dia 09/08/2019. 

DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.00012211.0000 
Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário 2° GRAU; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90-39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica, FONTE 0100 Recursos Ordinários, Rubrica Item: 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. 

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as -demais clausulas e condições do Contrato originário, naquilo que não contrariem o 
presente. 

Maceió, 17 de julho de 2018. 

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

RUBENS SARAFIAN 
RUBENS SARAFIAN IMOBILIÁRIA- EIRELI 
LOCADOR 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/2241 
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação n° 029-2018-TJAL. 

DESPACHO 

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Parecer GPAPJ 389/2018, 
AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação n° 029/2018, entre este Tribunal de Justiça de Alagoas e o Município de BOCA DA 
MATA/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 nos Fóruns das Comarcas 
de BOCA DA MATA/AL, com vigência por 24(vinte quatro) meses a contar da data da publicação. À Subdireção-Geral para as devidas 
providências. 

Maceió, 20 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°029-2018 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/2241). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL. 

DO OBJETO: Este Termo de Cooperação Técnica tem por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas entre os participes, visando 
ao aprimoramento do serviço público, no sentido de agilizar e melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e administrativa no Fórum 
da Comarca de BOCA DA MATA/AL. 

DO ÔNUS: Não haverá a transferência de recursos financeiros entre os partícipes. 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Convênio será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de publicação, podendo ser 
prorrogado, se as partes assim desejarem, mediante Termo Aditivo e mediante proposta de um de seus CONVENENTES, fundamentada 
em razões concretas que a justifique, a ser apresentada em prazo mínimo de 30 (trinta) dias, antes do término de sua vigência ou da 
data prevista para a consecução da meta a ser alterada, desde que não haja mudança do objeto. Os efeitos da presente celebração 
retroagirão ao dia 16(dezesseis) de abril de 2018, em conformidade ao parecer GPAPJ n°389/2018. 

DO FORO: Os CONVENENTES elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controvérsias 
surgidas em decorrência do presente Convênio e que não possam ser resolvidas administrativamente. 

Maceió, 20 de julho de 2018. 

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

VALTER ACIOLI DE LIMA 
Vice-Prefeito em exercício do município de BOCA DA MATA/AL 

SÚBDIREÇÃO GERAL 

Processo Administrativo n°2017/13858 
Assunto: Celebração de Atas de Registro de Preços Aquisição de telefones 
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