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1 " TERMO DE APOSTILAMENTO 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 
N° 020/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS — TJ/AL E 
A EMPRESA RUBENS SAFtAFIAN IMOBILIÁRIA - 
EIRELI. 

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° 020/2016, com a finalidade de excluir o FUNJURIS como 
interveniente no ajuste, bem como 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° 00121-5.2016.001, 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° 020/2016 passará a vigorar com 
a seguinte redação: 

" As'despesas deco—grttes do objeto desta adição cCirrêr=a dos recursos orçáritârij 
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; P1: 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 Reli ficação do ferido termo ampara-se na Lei 8.666/93 
e no que consta no Processo n° 00121-5.2016.00 , entrando em vigor na data de sua 
publicação. 

Maceió/AL, 03 de de 2017. 

Des. OTÁVIO L AO P 
Presidente do Tribunal de Justiça do E tado Alagoas 
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DO VALOR O valor total deste contrato é de R$ 6.930,00 (seis mil novecentos e trinta reais). 
A despesa com a execução desta contratação correrá à conta dos recursos orçamentários consignados pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Alagoas, registrados no seguinte PROGRAMA DE TRABALHO: 02.003.02.122.0003.2211.1601.210 Manutenção dos órgãos 
do Poder Judiciário 2° Grau, FONTE: 0100 Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-39 Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica.. 

DO PRAZO: O valor total deste contrato é de R$ 6.930,00 (seis mil novecentos e trinta reais). 

DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumento contratual. 

Maceió, 25 de fevereiro de 2017. 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 
CONTRATANTE 

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS 
Editora Negócios Públicos EIRELI-ME 
CONTRATADA 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO PRIMEIRO ATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 020-2016 (Processo Administrativo n° 00121-5.2016.001) 

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°020/2016, com a finalidade de excluir o FUNJURIS como interveniente no 
ajuste, bem como 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°00121-5.2016.001, 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° 020/2016 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° 00121-5.2016.001, 

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 

Corregedoria 

Chefia de Gabinete 

PORTARIA N° 222, DE 06 DE MARÇO DE 2017. 

Designa a escala de plantão de Oficial de Justiça para Comarca de Arapiraca. 

O Desembargador Paulo Barros da Silva Lima, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições 
legais, 

CONSIDERANDO as diretrizes decorrentes do princípio da eficiência albergado no art. 37 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO o contido na Resolução n° 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que dispõe sobre 
o regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar as atividades administrativas e judicantes, além da objetiva e célere prestação 

jurisdicional; e 

CONSIDERANDO ser imprescindível buscar meios para tornar mais eficiente o cumprimento de ordens judiciais e/ou mandados, 

RESOLVE: 

I — DESIGNAR o Oficial de Justiça José Edinaldo Ramos Silva para a escala de plantão da Comarca de Arapiraca, dos dias 11 e 12 
de março de 2017; 

II - o Oficial de Justiça plantonista deverá comparecer à Central de Mandados no horário de funcionamento do Fórum de Arapiraca, 
local onde permanecerá até o término do expediente, salvo nas ocasiões em que permanecer no cumprimento de ordens judiciais e/ou 

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