
PODER, 
JUDICIÁRIO 
DE ALAGOAS 

SUBDIREÇÃO GERAL 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N° 009/2016, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E A 
SENHORA MARIA ROSA DA 
SILVA. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro, Maceió/AL, inscri-
to no CNPJ/MF sob o n° 12.473.062/0001-08, neste ato representado pelo seu Presidente, De-
sembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, doravante denominado LOCATÁRIO, e Se-
nhora MARIA ROSA DA SILVA, portadora da cédula de identificação n° 565.106 SSP/AL e 
CPF sob n° 366.308.104-49, residente e domiciliada no município de Novo Lino/AL, doravante 
denominada LOCADORA, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
2018/3210, resolvem aditar este termo ao Contrato n°009/2016, pelas cláusulas e condições se-
guintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo 
de vigência do Contrato n°015/2017, referente à locação do imóvel situado na Rua do Comércio, 
611 - Centro, Município de Novo Lino/AL, destinado ao funcionamento do Posto Avançado da 
Justiça de Novo Lino - PAJUS. 

r . 	 PAIP,RORROGAGKO1DOIEFtXZOIMUGÉ GIAMIS:\  
CLÁUSULA SEGUNDA - Fica prorrogada por 03 (três) meses a vigência do Contrato n° 
015/2017, a partir do dia 30 de março de 2018 até o dia 29 de junho de 2018. 
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. 

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta da 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROGRAMA DE 
TRABALHO: 02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 
10 GRAU, FONTE —0100 — Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 339036 — 
Outros serviços de terceiros — Pessoa Física. 

Cru 4.-'v ti 'ti 

CLÁUSULA QUARTA - Ficam mantidas as 	ais cláusulas e condições do contrato originário, 
naquilo que não contrariem o presente divo. 
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CLÁUSULA :QUINTA.- 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 tf. 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 jtuidicos efeitos 

CLÁUSULA SEXTA - As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de 
Alagoas, com exclusão de I 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 ern 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, 2. de 	0 3  d8>  
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Des. OTÁVIO 
/

O PRAXEDES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Locatário 

cmaYtAq r20.3)et da Sj.90ei 

MARIA ROSA DA SILVA 
Locadora 

Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Parecer GPGPJ N°137/2018, 
AUTORIZO a formalização do 1° Termo Aditivo ao Termo de Cooperação n.05/2016-TJ/AL, a ser firmado entre o Tribunal de Justiça 
do Estado de Alagoas e o Município de Barra de Santo Antônio, iniciando-se em 15(quinze) de março de 2018 (dois mil e dezoito) a 
15(quinze) de março de 2020. 

O referido Termo de Cooperação Técnica tem por objeto conferir continuidade às ações conjuntas entre os partícipes para o 
aprimoramento da prestação jurisdicional e administrativa no Fórum da Comarca de Paripueira. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 15 de março de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 1° Termo Aditivo ao Termo de Cooperação n° 005-2016-TJ/AL 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2017/13788). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O MUNIC010 DE BARRA DE SANTO ANTONIO/AL. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica n° 05- 
2016-TJAL, de modo a dar continuidade as ações conjuntas entre os participes para o aprimoramento da prestação jurisdicional e 
administrativa no Fórum da Comarca de Paripueira/AL. 

DA PRORROGAÇÃO: O Prazo de vigência do Termo de Cooperação Técnica n° 05-2016-TJAL fica prorrogado por mais 24 (vinte e 
quatro) meses, iniciando-se em 15 (quinze) de março de 2018, estendendo-se até 15 (quinze) de março de 2020. 

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

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. 

Maceió, 15 de março de 2018. 

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

EMANUELLA CORADO ACIOLI DE MOURA 
Prefeita do Município de Barra de Santo Antônio/AL 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/3210 
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato 015/2017 MARIA ROSA DA SILVA 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, assim como o Despacho GPAPJ n° 222/2018, 
emanado pela Douta Procuradoria Administrativa deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 
15/2017, celebrado com a proprietária MARIA ROSA DA SILVA, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n°015/2017, por 03 
(três) meses a partir do dia 30(trinta) de março de 2018(dois mil e dezoito) até o dia 29 (vinte e nove) de junho de 2018 (dois mil e dezoito) 
referente à locação do imóvel situado na Rua do Comércio, 611 - Centro, Município de Novo Lino/AL, destinado ao funcionamento do 
Posto Avançado da Justiça de Novo Lino - PAJUS. 

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. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 23 de março de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 1° Termo Aditivo ao Contrato 015/2017 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/3210). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A SENHORA MARIA ROSA DA SILVA. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n°015/2017, referente 
â locação do imóvel situado na Rua do Comércio, 611 - Centro, Município de Novo Lino/AL, destinado ao funcionamento do Posto 
Avançado da Justiça de Novo Lino - PAJUS. 

DA PRORROGAÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 03 (três) meses a vigência do Contrato n°015/2017, a partir 
do dia 30 de março de 2018 até o dia 29 de junho de 2018. 

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 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta da UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02003 
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 
1°  GRAU, FONTE 0100 Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 339036 Outros serviços de terceiros Pessoa Física 

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

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. 

Maceió, 23 de março de 2018. 

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

MARIA ROSA DA SILVA 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/2123 
Assunto: 2° Termo Aditivo ao Contrato n°034/2017 Concessão onerosa de dependências e bens no Tribunal de Justiça e Fórum de 

Maceió/AL. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Despacho GPAPJ n°151/2018, da 
Procuradoria Geral deste Tribunal de Justiça, AUTORIZO a celebração do 2°  Termo Aditivo ao Contrato n°  034/2017, com o empresário 
individual PUNI° CESAR BIANA DA SILVA-ME, que possui por objeto a concessão onerosa do uso de dependência e bens destinados â 
prestação de serviços de restaurantes (tipo self-service) e lanchonetes, localizados no edifício sede do Tribunal de Justiça e no Fórum de 
Maceió, para prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 20 (vinte) de julho de 2018 até 19 (dezenove) 
de julho de 2019. 

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. 

Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 23 de março de 2018. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 2° Termo Aditivo ao Contrato 034/2017 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/2123). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O EMPRESÁRIO PUNI° CESAR BIANA DA SILVA-ME. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prezai do Contrato n°034/2017, por mais 12 (doze) meses, 
a partir do dia 20 (vinte) de julho de 2018 ate 19 (dezenove) de julho de 2019. 

DA PRORROGAÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato n°034/2017, a 
partir do dia 20 (vinte) de julho de 2018 até 19 (dezenove) de julho de 2019. 

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

Maceió, 23 de março de 2018. 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de AlagoasLei Federal n° 11.419/06, art. 40 
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