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CEP: 57020-919, Maceió-AL 

Fone: (82) 4009-3167 

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2018 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A SENHORA 
VERA MARIA JATOBÁ DE CASTRO 
ARAÚJO. 

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 
TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO, doravante denominado LOCATÁRIO, com 
VERA MARIA JATOBÁ DE CASTRO ARAÚJO, inventariante do espólio do Sr. Geraldo 
Vasconcelos de Castro, inscrita no CPF sob o n°740.647.894-15 e RG n° 98001423151 SSP/AL, 
residente e domiciliada na Avenida Paulo Brandão Nogueira, 80, Bloco I, apt. 103, CEP 57036-
550, Maceió/AL, doravante denominado LOCADORA, resolvem celebrar o presente contrato, 
em decorrência do Processo Administrativo Virtual n° 2019/9845, mediante sujeição às seguintes 
cláusulas e condições contratuais: 

• 5. 
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Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o Processo Administrativo n° 2019/9845. 

• t4  
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O presente contrato tem por objeto a prorrogação prazal do Contrato n° 61/2018, que locação do 
imóvel situado na Rua Alcino Casado, n° 13, Centro, no Município de Maceió/AL, destinado a 
abrigar a 29a Vara Cível da Capital - Conflitos Agrários. 
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Fica prorrogado o Contrato n° 61/2018 pelo período de 12 (doze) meses, passando a vigorar a 
partir de 11 de julho de 2019 até 10 de julho de 2020. 

Parágrafo Primeiro. Em atenção ao interesse público, observando-se o prazo de 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados da notificação formal do Locador, o Locatário poderá 
rescindir o contrato unilateralmente a qualquer tempo. 

,••• • 

	 r•'-' 
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Permanece inalterado o valor mensal, que deverá ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais 
de R$ 8.226,18 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e. dezoito centavos) à LOCADORA, até 
o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, por meio de depósito na conta corrente 
pertencente à LOCADORA. 
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O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 061/2018, ficando mantidas as demais 
cláusulas e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Eletrônico da Justiça, 
< 

conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei n°. 8.666/93. 

-•' 

	 LÁUSULA SÉTIIVIA- 	 • 

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,  1°de e 	de 2019. 

TUTMÉS AIRA E-AL131fQUERQUE MELO 
Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Locatário 

atu,a, ja:-Q19-4,  dr, 	agi/c) 't 

VERA MARIA JATOBÁ DE CASTRO ARAÚJO 
Locadora 

TESTEMUNHAS: 
1° 	  

CPF n°. 

2°. 
CPF n°. 

Página 2 de 2 
rit 	•,,¡ 	,, N , 

S7 



Publicação O� cial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quinta-feira, 11 de julho de 2019 Diário O� cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XI - Edição 2381 30

EDITAL Nº 68/2019

Torno público, para ciência dos interessados, que na Sessão Administrativa do Tribunal Pleno, a realizar-se no dia 23 de julho de 

2019, após a Sessão Jurisdicional, que se inicia à hora regimental, no Auditório Desembargador Olavo Acioli de Moraes Cahet, será 
julgado o seguinte processo: 

Autos n° 0500019-29.2019.8.02.0073 � PROPOSTA DE PAD

Ação: Processo Administrativo

Requerente: Procurador de Estado Coordenador da Procuradoria Judicial do Estado de Alagoas 

Requerido: G. A. de O. J.� Magistrado

Advogados: Nivaldo Barbosa da Silva Júnior

RELATOR: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza �Corregedor-Geral da Justiça.
Direção-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil 

e dezenove).

Zilckson Márcio Gomes Costa Júnior

Diretor-Geral

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2019/9845
Assunto: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2018

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ nº 550/2019, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2018, 
� rmado com a Sra. VERA MARIA JATOBÁ DE CASTRO ARAÚJO, inventariante do espólio do Sr. Geraldo Vasconcelos de Castro, que 
tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Alcino Casado, nº 13, Centro, no Município de Maceió/AL, destinado a abrigar a 
29ª Vara Cível da Capital  Con! itos Agrários, de modo que � ca prorrogada a vigência do contrato por 12 (doze) meses, a partir do dia 
11/07/2019 a 10/07/2020.

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 nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 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, § 2º, da Lei nº 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 providências.

Maceió, 10 de julho de 2019.

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/9845).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A SENHORA VERA MARIA JATOBÁ DE CASTRO ARAÚJO.

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prorrogação prazal do Contrato nº 61/2018, que locação do imóvel situado na 
Rua Alcino Casado, n° 13, Centro, no Município de Maceió/AL, destinado a abrigar a 29ª Vara Cível da Capital - Con! itos Agrários.

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o Contrato nº 61/2018 pelo período de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir de 11 de 
julho de 2019 até 10 de julho de 2020.

Parágrafo Primeiro. Em atenção ao interesse público, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, contados da 
noti� cação formal do Locador, o Locatário poderá rescindir o contrato unilateralmente a qualquer tempo.

DO PAGAMENTO: Permanece inalterado o valor mensal, que deverá ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 
8.226,18 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) à LOCADORA, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, 
por meio de depósito na conta corrente pertencente à LOCADORA

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato nº 061/2018, � cando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

Maceió, 10 de julho de 2019.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Locatário

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2019/9845
Assunto: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2018

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ nº 550/2019, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2018, 
� rmado com a Sra. VERA MARIA JATOBÁ DE CASTRO ARAÚJO, inventariante do espólio do Sr. Geraldo Vasconcelos de Castro, que 
tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Alcino Casado, nº 13, Centro, no Município de Maceió/AL, destinado a abrigar a 
29ª Vara Cível da Capital  Con! itos Agrários, de modo que � ca prorrogada a vigência do contrato por 12 (doze) meses, a partir do dia 
11/07/2019 a 10/07/2020.

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 nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 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, § 2º, da Lei nº 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 providências.

Maceió, 10 de julho de 2019.

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/9845).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A SENHORA VERA MARIA JATOBÁ DE CASTRO ARAÚJO.

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prorrogação prazal do Contrato nº 61/2018, que locação do imóvel situado na
Rua Alcino Casado, n° 13, Centro, no Município de Maceió/AL, destinado a abrigar a 29ª Vara Cível da Capital - Con! itos Agrários.ara Cível da Capital - Con!

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o Contrato nº 61/2018 pelo período de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir de 11 de 
julho de 2019 até 10 de julho de 2020.

Parágrafo Primeiro. Em atenção ao interesse público, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, contados da 
noti� cação formal do Locador, o Locatário poderá rescindir o contrato unilateralmente a qualquer tempo.

DO PAGAMENTO: Permanece inalterado o valor mensal, que deverá ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 
8.226,18 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) à LOCADORA, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, 
por meio de depósito na conta corrente pertencente à LOCADORA

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato nº 061/2018, � cando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

Maceió, 10 de julho de 2019.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Locatário
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VERA MARIA JATOBÁ DE CASTRO ARAÚJO
Locadora

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2019/4426
Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria

DESPACHO

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, AUTORIZO a celebração do Contrato nº 46/2019, por 
inexibilidade inserta no art. 25, II da Lei 8.666/93, corroborada pelo Parecer GPGPJ 155/2019, emanado pelo Procurador Geral do 
TJAL, para contratação de Treinamentos/Capacitação  Cursos (Item 01) e Treinamento/Capacitação  O� cinas de Estudos (Item 02), com 
enfoque nas futuras atualizações da legislação que regem as licitações e contratações administrativas, principalmente nas atualizações 
em contratações que incluem a Instrução Normativa nº 05/2017, com o aperfeiçoamento de pessoal, a ser � rmado com a empresa 
ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA, podendo chegar ao valor total de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco 
mil reais), caso veri� cada a necessidade e, consequentemente, demandado o serviço em sua totalidade.

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 nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 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, § 2º, da Lei nº 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 julho de 2019.

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 46/2019
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/4426).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E 
ASSESSORIA LTDA ME.

DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa para prestação de serviço de capacitação/treinamento, com 
enfoque nas futuras atualizações da legislação que regem as licitações e contratações administrativas, principalmente nas atualizações 
em contratações que incluem a Instrução Normativa nº 05/2017, aperfeiçoamento de pessoal, contribuindo para um melhor desempenho 
e maior conhecimento e habilidade da equipe técnica administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

DO VALOR E DA DESPESA: O custo total estimado do Contrato é de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco reais).
As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, registrado com o seguinte PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211  Manutenção 
dos Órgãos do Poder Judiciário  2º Grau, FONTE  0100  Recursos do tesouro, Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de 
Terceiros  Pessoa Jurídica.

DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser 
prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termos Aditivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, após a veri� cação 
da sua real necessidade e vantajosidade para a Administração na sua continuidade, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei nº 
8.666/93.

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

Maceió, 10 de julho de 2019.

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
CONTRATANTE

JORAYA ESTHER LEITE ALVES SALVADOR
Representante Legal da empresa Academia de Licitações
CONTRATADA

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL Nº 095/2019.

Processo Administrativo nº. 2019/4426 Data: 10 de julho de 2019

CONTRATADA: RENOVA COMERCIO E SERVIÇO DE CONTRATADO: ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA 

VERA MARIA JATOBÁ DE CASTRO ARAÚJO
Locadora
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