
PODER, 
IUDIC1ARIO 

Ir DE ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3167 
subdirecao@tjal jus.br  

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 
056/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS E AS SRAS. ZÉLIA VIEIRA 
GAIA E HILDETH VIEIRA GAIA. 

Pelo presente instrumento, 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 WASHINGTON LUIZ DAMASCENO 
FREITAS, doravante denominado LOCATARIO, e as Senhoras ZÉLIA VIEIRA GAIA e 
HILDETH VIEIRA GAIA, doravante denominadas LOCADORAS, residentes e 
domiciliadas na Rua Sandoval Arroxeias, n° 930 — Edf. Zafiro, Ap. 903 — Ponta Verde, nesta 
Capital, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato sob o n° 056/2012, em 
decorrência do Processo Administrativo n°. 01142-2.2015.001, mediante sujeição às seguintes 
cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o Processo Administrativo 01142-?3j015.001. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto, a prorrogação por 12 meses do prazo de vigência 
do contrato n° 056/2012 e o reajuste do valor mensal da contraprestação pecuniária referente à 
locação do imóvel localizado na Rua José Pinto de Barros, 159 — Centro — Palmeira dos 
índios/AL, destinado a abrigar provisoriamente as unidades do Juizado Especial Cível e 
Criminal. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO 
Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 25 de julho de 2015, estendendo-se até 
24 de julho de 2016. 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR 
O aluguel do imóvel permanecerá inalterado até sua renovação, no valor de R$ 1.925,00 (hum 
mil, novecentos e vinte e cinco reais) mensais, perfazendo um valor global de R$ 23.100,00 
(vinte e três mil e cem reais), que deverá ser reajustado conforme cláusula sétima do contrato 
original, pelo IGP/M (índice de preço do mercado), fazendo-se um apostilamento ou 
aditamento, para que o proprietário não tenha perdas nos cálculos. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente aditivo para este exercício, no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais) correrão por conta da dotação orçamentária n°. 02.122.0003.2211.0000; 
PTRES: 20002; PI: 1601; FONTE: 0100 e o Elemento de Despesa: 33.036 Outros Serviços 
de Terceiros — Pessoa Física. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
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 n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR 
Fica designado o(a) Servidor(a) JOSÉ ALBERTO CAMILO DE QUEIROZ, lotado (a) no 
Fórum da Comarca de Santa Luzia do Norte, e em sua ausência, o seu substituto legal, (quando 
houver) para, nossa ordem, exercerem a gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo 
representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, 
nas atividades de gestão, fiscalização e controle constantes no Ato Normativo n° 025/2010. 

CLÁUSULA OITAVA - 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., 	 04° de 2015. 

WASHINGTO LU Z DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Locatário 

TESTEMUNHAS: 

1°. 
CPF n°. 	,211 1002.4W-4 -cio 

2°. 	  
CPF 	7q .- 766 )$y-  
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referente à locação do imóvel localizado na Rua Durval Guimarães, 402, Ponta Verde, Maceió/AL, destinado a abrigar provisoriamente 
as unidades do 1° Juizado Especial Cível e Criminal. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 22 de julho de 2015, estendendo-se ate 21 de julho de 
2016. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo para este exercício no valor mensal de R$ 3.85949 
correrão por conta da dotação orçamentaria n°. 02.122.0003.2211.0000; PTRES: 20002; PI: 1601; FONTE: 0100 e o Elemento de 
Despesa: 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica. 

DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR: Fica designado o Servidor WALMIR COSTA, lotado no DARAD-Diretoria Adjunta da Administração, 
em sua ausência o seu substituto legal, para, nossa ordem, exercerem a gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar 
este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e controle 
constantes no Ato Normativo n°02512010 

DA RATIFICAÇÃO: Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o 
Processo Administrativo 01141-0.2015.001. 

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, 16 de julho de 2015. 

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°01142-2.2015.001 
Assunto: Renovação de Contrato de locação 3° Termo Aditivo ao Contrato n°056/2012. 

DESPACHO 

Considerando as documentações e o Parecer Jurídico GPAPJ n°1079/2015 da Douta Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário 
de Alagoas, no Processo Administrativo em Epígrafe, AUTORIZO a celebração do Terceiro Termo Aditivo de prorrogação do Contrato 
de Locação n°056/2012, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e as Sras. ZÉLIA VIEIRA GAIA e HIDELTH VIEIRA GAIA, 
referente à locação de imóvel sito à Rua José Pinto de Barros, 159, Centro, Palmeira dos índios/AL, destinado a abrigar provisoriamente 
as unidades do Juizado Especial Cível e Criminal, mediante a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas • 
e declaração que comprove a inexistência de vinculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a pratica de 
nepotismo, conforme atesta o artigo 2°, V, e artigo 3° da Resolução 7/2005 efou artigo 4° da resolução 156/2012, ambas do CNJ. 

Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 16 de julho de 2015. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°056/2012 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01142-2.2015.001) 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E AS SRAS. ZÉLIA VIEIRA GAIA E HILDETH VIEIRA GAIA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação por 12 meses do prazo de vigência do contrato n° 056/2012 
e o reajuste do valor mensal da contraprestação pecuniária referente à locação do imóvel localizado na Rua José Pinto de Barros, 159 
Centro Palmeira dos indios/AL, destinado a abrigar provisoriamente as unidades do Juizado Especial C ivel e Criminal. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 25 de julho de 2015, estendendo-se ate 24 de julho de 
2016. 

DO VALOR: O aluguel do imóvel permanecerá inalterado ate sua renovação, no valor de R$ 1.925,00 (hum mil, novecentos e vinte 
e cinco reais) mensais, perfazendo um valor global de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), que deverá ser reajustado conforme 
cláusula sétima do contrato original, pelo IGP/M (índice de preço do mercado), fazendo-se um apostilamento ou aditamento, para que o 
proprietário não tenha perdas nos cálculos. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente aditivo para este exercício, no valor de R$ 300,00 (trezentos 
reais) correrão por conta da dotação orçamentária n°. 02.122.0003.2211.0000; PTRES: 20002; PI: 1601; FONTE: 0100 e o Elemento de 
Despesa: 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica. 

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

Disponibilizaçào: terça-feira, 21 de julho de 2015 
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DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR: Fica designado o(a) Servidor(a) JOSÉ ALBERTO CAMILO DE QUEIROZ, lotado .(a) no Fórum 
da Comarca de Santa Luzia do Norte, e em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nossa ordem, exercerem a 
gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto 
pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e controle constantes no Ato Normativo n°025/2010. 

DA RATIFICAÇÃO: Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o 
Processo Administrativo 01142-2.2015.001. 

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, 16 de julho de 2015. 

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Locatário 

ZÉLIA VIEIRA GAIA 
Locadora 

HILDETH VIEIRA GAIA 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (Processo Administrativo n°002253-4.2015.001) 

Considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo n° 002253-4.2015.001, 
RATIFICO a dispensa de licitação reconhecida pela Procuradoria do Poder Judiciário para contratar com a empresa VALMIR PLACAS 
VALMIR BENEDITO DOS SANTOS, objetivando a aquisição de 03 (três) pares de placas de representação em bronze para serem 
fixadas em veículos pertencentes ao Tribunal de Justiça de Alagoas. 

Essa ratificação se fundamenta no inciso II, do artigo 24 da Lei Federal n°8.666/93. 
O valor global do contrato ê de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que será pago com recursos consignados ao orçamento do 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211.0000 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO; PTRES: 20003; PI: 
1601; FONTE: 0100 RECURSOS ORDINÁRIOS; ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90-30 Material de Consumo. 

Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. 

Maceió/AL, 16 de julho de 2015. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 002253-4.2015.001 
Assunto: Aquisição de 03 (três) pares de Placas de Representação em Bronze para serem fixadas em Veículos pertencentes ao 

Tribunal de Justiça de Alagoas. 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como no Parecer GPAPJ n° 1027/2015 da 
Procuradoria Geral, AUTORIZO a contrafação por empenho, mediante dispensa de licitação, conforme o disposto no art. 24, inciso II, 
da Lei n°8.666/93, com a empresa VALMIR PLACAS - VALMIR BENEDITO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n° 22.078.379/0001-
95; Aquisição de 03 (três) pares de Placas de Representação em Bronze para serem fixadas em Veículos pertencentes ao Tribunal de 
Justiça de Alagoas , no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sendo imprescindível a apresentação das certidões negativas 
de débitos devidamente atualizadas e declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93, bem como 
declaração que comprove a inexistência de vínculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, 
conforme atesta o artigo 2°, V, e artigo 3° da Resolução 7/2005 e/ou artigo 4° da resolução 156/2012, ambas do CNJ e ainda declaração 
da inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos termos do art. 32, §2°. 

Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 16 de julho de 2015. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°02221-8.2015.001 
Assunto: Contrato MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

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