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► TIVIE&Á R I O 
It.- DE ALAGOAS 

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro 
CEP: 57020-919, Maceió-AL 

Fone: (82) 4009-3100 

2° Termo Aditivo ao Contrato n° 140/2014 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 	N° 	140/2014, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E HUDSON RUI 
CANUTO LIMA. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 12.473.062/0001-08, estabelecido na Praça 
Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, Maceió/AL, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA, locatário, e HUDSON 
RUI CANUTO LIMA, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade 
n° 255.616 SSP/AL, portador do CPF sob o n° 136.692.814-87, locador, resolvem aditar este 
Primeiro Termo ao Contrato n° 140/2014, decorrente do Processo Administrativo n° 
2016/7795, pelas cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS 
Fazem parte do presente termo aditivo, independentemente de transcrição, todos os elementos 
que compõem o Processo Administrativo n°. 2016/7795. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal e supressão do valor do 
Contrato n° 140/2014, que objetivou originariamente a locação do prédio comercial situado 
na Avenida Deputada Ceci Cunha, n° 213, Bairro Alto do Cruzeiro, CEP 57.312-485, 
Arapiraca/AL, destinado à instalação do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher da Comarca de Arapiraca. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DÓTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.003.02.122.0003.4930.210 — Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, 
Fonte: 0100 — Recursos Ordinários, Elemento de Despesa: 33.90-36 — Outros Serviços de 
Terceiros — Pessoa Física. 

CLÁUSULA QUARTA — DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

Fica prorrogado o Contrato n° 140/2014 pelo período de 12 (doze) meses, passando a vigorar 
a partir de 17 de dezembro de 2016 a 16 de dezembro de 2017. 

CLÁUSULA QUINTA — DA SUPRESSÃO 
O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 15% que incidirá sobre o valor 
reajustado, previsto na Cláusula Quinta do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 140/2014, de 
modo que o valor mensal passará de R$ 7.194,67 (sete mil, cento e noventa e quatro reais e 
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sessenta e sete centavos) para R$ 6.115,47 (seis mil, cento e quinze reais e quarenta e sete 
centavos), retroativos ao mês de outubro de 2016. 

CLÁUSULA SEXTA — DA MANUTENÇÃO DOS VALORES 
O Contrato n° 140/2014 permanecerá sem reajuste até o dia 16 (dezesseis) de dezembro de 
2017 (dois mil e dezessete). 

Parágrafo único. Após a referida data, o Contrato poderá ser reajustado, sem prejuízo de 
nova negociação, desde que precedida de avaliação prévia de compatibilidade com os valores 
praticados no mercado, observando-se a disponibilidade orçamentária do Locatário que será 
tomada como parâmetro de análise para eventual concessão, hipótese em que será utilizada 
como base de cálculo o valor de R$ 7.194,67 (sete mil, cento e noventa e quatro reais e 
sessenta e sete centavos), contido no 1° Termo Aditivo ao referido ajuste. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA RATIFICAÇÃO 
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 140/2014, ficando mantidas as demais 
cláusulas e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA— DA PUBLICAÇÃO 
O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Eletrônico da 
Justiça, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei no. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA— 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. 

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/AL,dne de 2016. 

DES. JOÃO LUI. ZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de 	iça do Estado de Alagoas 

Loca io 

LC O LI 
Locador 
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26 e 27/11 

 

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Despachos da Presidência: 
Processo Virtual n° 2016/5344 
Requerente: José da Costa Barros 
DESPACHO: "  Trata-se de pedido de isenção do desconto de imposto de renda, formulado por José da Costa Barros, 

servidor aposentado deste Tribunal, em razão de ser portador de doença grave. Nos termos do Parecer PAPJ 03 N° 511 /2016 
e do Despacho GPAPJ n° 1141/2016, ambos da Procuradoria-Administrativa do Poder Judiciário, defiro o pedido, para que não 
seja descontado o imposto de renda nos proventos do requerente, consoante o art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/88, combinado com o 
art. 30, da Lei n° 9.250/95, em razão de ser portador de Neoplasia Maligna, CID 44.9, de acordo com o laudo pericial emitido pela 
Junta Médica deste Poder. Ao Departamento Financeiro de Pessoal — DEFIP, para as providências cabíveis. Após, à Diretoria-
Adjunta de Gestão de Pessoas - DAGP, para os devidos fins. Publique-se. Maceió, 10 de novembro de 2016. 

Processo TJ n° 2016/8462 
Requerente: José Anchieta Gomes de Melo Costa 
DESPACHO: "  Trata-se de reiteração de pedido, contido no processo 01790-3.2015.001, formulado pelo interessado José de 

Anchieta Gomes de Melo Costa, ocupante do cargo de Analista Judiciário Especializado, Classe D, acerca de concessão de progressão 
funcional, sob o argumento de preencher os requisitos legais para elevar-se à classe imediatamente superior. Nos termos do Parecer 
PAPJ e do Despacho GPAPJ n° 1142/2016, ambos da Procuradoria-Administrativa do Poder Judiciário , julgo extinto o processo, nos 
termos do art. 52 da Lei 6.161/2000, uma vez que o presente pleito, em epígrafe, já foi analisado em momento oportuno, conforme se 
denota da cópia da Certidão de Julgamento (fl. 70) contida nos autos, de modo que o presente pleito restou prejudicado. À Diretoria-
Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, para anotações e posterior arquivamento. Publique-se. Maceió, 10 de novembro de 2016. 

Processo n° 2016/8949 
Interessado: Flávio Augusto Lima de Almeida — Analista Judiciário Especializado 
Objeto: Licença para acompanhar tratamento de saúde, em pessoa da família DESPACHO: " Defiro o pedido, para conceder 

ao interessado 03 (três) dias de licença para acompanhar tratamento de saúde, em pessoa da família, a partir do dia 17/10/2016, em 
conformidade com a inspeção médica que consta nos autos do processo virtual, do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida — 
DSQV. À Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para anotações e posterior arquivamento. 
Publique-se. Maceió, 10 de novembro de 2016." 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo Virtual n° 2016/7795 
Assunto: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 140/2014 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ n° 
1131/2016, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do2° Termo Aditivo ao Contrato n° 
140/2014, celebrado com o Sr. HUDSON RUI CANUTO LIMA, que tem por objeto a locação do prédio comercial situado na Avenida 
Deputada Ceci Cunha, n° 213, Bairro Alto do Cruzeiro, CEP 57.312-485, Arapiraca/AL, destinado à instalação do Juizado Especial 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Arapiraca, para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, 
passando a vigorar a partir de 17 de dezembro de 2016 a 16 de dezembro de 2017, bem como suprimir do valor mensal do contrato o 
percentual de 15% (quinze por cento), de modo que o valor mensal do contrato passará de R$ 7.194,67 (sete mil, cento e noventa e 
quatro reais e sessenta e sete centavos) para R$ 6.115,47 (seis mil, cento e quinze reais e quarenta e sete centavos), sendo necessária 
a juntada das certidões de regularidade fiscal devidamente atualizadas. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 10 de novembro de 2016. 

Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/2014 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO VIRTUAL N°  2016/7795) 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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DAS PARTES: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O SR. HUDSON RUI CANUTO LIMA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prezai e supressão do valor do Contrato n° 140/2014, que 
objetivou originariamente a locação do prédio comercial situado na Avenida Deputada Ceci Cunha, n° 213, Bairro Alto do Cruzeiro, CEP 
57.312-485, Arapiraca/AL, destinado à instalação do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Arapiraca 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.003.02.122.0003.4930.210 Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário 1° GRAU, Fonte: 0100 Recursos Ordinários, Elemento de 
Despesa: 33.90-36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o Contrato n° 140/2014 pelo período de 12 (doze) meses, 
passando a vigorar a partir de 17 de dezembro de 2016 a 16 de dezembro de 2017 

DA SUPRESSÃO: O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 15% que incidirá sobre o valor reajustado, previsto 
na Cláusula Quinta do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 140/2014, de modo que o valor mensal passará de R$ 7.194,67 (sete mil, cento 
e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) para R$ 6.115,47 (seis mil, cento e quinze reais e quarenta e sete centavos), 
retroativos ao mês de outubro de 2016 

DA MANUTENÇÃO DOS VALORES: O Contrato n° 140/2014 permanecerá sem reajuste até o dia 16 (dezesseis) de dezembro de 
2017 (dois mil e dezessete) 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 140/2014, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

Maceió, 10 de novembro de 2016. 

DES. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

HUDSON RUI CANUTO LIMA 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo Virtual n° 2016/7974 
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato n°009/2016 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Despacho GPAPJ n° 
1149/2016, emanado pela Procuradoria administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do1° Termo Aditivo ao Contrato n° 
009/2016, celebrado com a Sra. CHRISTINE KELER DE LIMA MENDES, quetem por objeto a supressão do valor do Contrato n° 
009/2016, que objetivou originariamente a locação do prédio comercial situado na Av. Governador Lamenha Filho, 1254, Feitosa, Maceió/ 
AL, com área total de 1.200m° (hum mil e duzentos metros quadrados), destinado ao armazenamento de bens móveis e equipamentos 
pertencentes a este Sodalfcio. 

O presente termo aditivo terá seu valor mensal suprimido em 25% que incidirá sobre o valor reajustado, previsto na Cláusula Quarta 
Do Paga mento,de modo que o valor mensal passará de R$ 12.000,00 (doze mil reais)para R$ 9.000,00 (nove mil reais), a partir do mês 
de outubro de 2016. 

O Contrato n° 009/2016 permanecerá sem reajuste até o dia 07 (sete) de abril de 2017 (dois mil e dezessete).Após a referida data, 
o Contrato poderá ser reajustado, sem prejuízo de nova negociação, desde que precedida de avaliação prévia de compatibilidade com 
os valores praticados no mercado, observando-se a disponibilidade orçamentária do Locatário que será tomada como parãmetro de 
análise para eventual concessão, hipótese em que será utilizada como base de cálculo o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) previstos 
originariamente. 

Se revela imprescindível a juntada das certidões de regularidade fiscal devidamente atualizadas, bem como a 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. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 10 de novembro de 2016. 

Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2016 (PROCESSO ADMINISTRATIVO VIRTUAL N° 
2016/7974) 

DAS PARTES: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E SRA. CHRISTINE KELER DE LIMA MENDES. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a supressão do valor do Contrato n° 009/2016, que objetivou originariamente 
a locação do prédio comercial situado na Av. Governador Lamenha Filho, 1254, Feitosa, Maceió/AL, com área total de 1.200m2  (hum mil 
e duzentos metros quadrados), destinado ao armazenamento de bens móveis e equipamentos pertencentes a este Sodalício 

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