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2° Termo Aditivo ao Contrato n° 142/2014 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
142/2014, CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS E O 
SENHOR LUIZ CAVALCANTE PESSOA. 

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, 
locatário, e LUIZ CAVALCANTE PESSOA, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF sob o n° 002.595.274-
91, locador, resolvem celebrar este 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 142/2014, decorrente do Processo 
Administrativo n°2019/18969, 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° 2019/18969. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação excepcional do Contrato n° 142/2014. O presente contrato 
tem por objeto a locação do imóvel situado na Avenida Fernandes Lima, 1560, Farol, Maceió/AL, destinado ao 
funcionamento do Juizado da Fazenda Pública. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.003.02.122.0003.2431.4930.210 — 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 EM CARÁTER EXCEPCIONAL 

O prazo de vigência do Contrato n° 142/2014 fica prorrogado por até 6 (seis) meses, no período compreendido 
entre 16 (dezesseis) de dezembro de 2019, estendendo-se até 15 (vinte e seis) de junho de 2020, em caráter 
excepcional conforme preceitua o 4 4° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.  
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 QUINTA — DO VALOR 

O valor mensal permanecerá em R$ 20.493,68 (vinte mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e oito 
centavos). 

CLÁUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO 

O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 142/2014, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA — 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 n°. 8.666/93. 
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CLÁUSULA OITAVA'r  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. 

de 2019. 
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A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, determinou a 

composição das seguintes publicações: 

DESPACHO DA PRESIDÉNCIA 

Requerente: José Adelmo Rodrigues de Melo 

Assunto: Retroativo de Abono de Permanência 

*Redisponibilizado por Incorreção 

DESPACHO 

Autorizo o pagamento do valor retroativo referente ao abono de permanência, conforme reserva orçamentaria (ID 883488). Ao 
Departamento Financeiro de Pessoal — DEFIP, para as providências. Apôs, ã Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas — DAGP, para 
anotações e arquivamento. Publique-se Maceió, 13 de dezembro de 2019. 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2019/18969 
Assunto: Celebração de 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 142/2014 

DESPACHO 

. Considerando a documentação constante no Processo administrativo em epigrafe, consubstanciado no Despacho GPAPJ n° 
610/2019, emanado pelo Procurador Geral deste Sodalicio, AUTORIZO a celebração do 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 142/2014, 
firmado com o Sr. LUIZ CAVALCANTE PESSOA, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Avenida Fernandes Lima, 1560, Farol, 
Maceió/AL, destinado ao funcionamento do Juizado da Fazenda Pública, para prorrogar o seu prazo por mais 6 (seis) meses, passando 
a vigorar a partir de 16 (dezesseis) de dezembro de 2019, estendendo-se até 15 (vinte e seis) de junho de 2020, de forma excepcional, 
com fulcro no artigo 57, § 4°, da Lei n° 8.666/93. O valor mensal da locação permanecerá R$ 20.493,68 (vinte mil, quatrocentos e 
noventa e três reais e sessenta e oito centavos). 

No ato da assinatura, e 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. À Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 13 de dezembro de 2019. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°142/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2019/18969). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O SR. LUIZ CAVALCANTE PESSOA. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação excepcional do Contrato n° 142/2014.0 presente contrato 
tem por objeto a locação do imóvel situado na Avenida Fernandes Lima, 1560, Farol, Maceió/AL, destinado ao funcionamento do Juizado 
da Fazenda Pública. 

DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 02.003.02.122.0003.2431. 
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. 

DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do Contrato n° 142/2014 fica prorrogado por até 6 (seis) meses, no período compreendido 
entre 16 (dezesseis) de dezembro de 2019, estendendo-se até 15 (vinte e seis) de junho de 2020, em caráter excepcional, conforme 
preceitua o § 4° do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

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. 
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DO VALOR: O valor mensal permanecerá em R$ 20493,68 (vinte mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e oito 
centavos). 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 142/2014, ficando mantidos as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, 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, 13 de dezembro de 2019. 

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

LUIZ CAVALCANTE PESSOA 
Locador 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2019/3288 

SÚMULA DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°024/2018. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão representativo do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ de n° 
12:473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n°319, Centro, Maceió, Capital do Estado de Alagoas, neste 
ato representado por seu Presidente Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL 
DE MODERNIZAÇÃO FUNJURIS, órgão auteinimo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o n° 01.700.776/0001-87, 
estabelecido no prédio Anexo IV do Tribunal de Justiça, representado neste ato pelo Juiz-Presidente da Comissão Gestora, Dr. 
MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO, resolvem apostilar o Contrato n°24/2018, celebrado com a EDITORA FÓRUM LTDA, tendo como 
objeto o acesso a Biblioteca Digital Fórum de Direito Periódicos, composta por 45 periódicos, sendo 18 coleções, com mais de 3.000 
volumes iniciais, que reúnem ampla doutrina de renomados autores nacionais e internacionais, jurisprudência selecionada e legislação 
das diversas áreas do direito, especialmente direito público, de modo a reajustar o valor do contrato, em função do que consta da 
cláusula décima, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°2019/3288. 

Conforme Cláusula Décima do Contrato n°024/2018, o mesmo poderá ser reajustado depois de transcorrido 12 (doze) meses da 
sua pactuação originâria, pelo IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, acumulado no período de 
MAIO/2018 a ABRIL/2019, no percentual total de 4,940580%. 

Dessa forma, o valor do contrato será reajustado para R$ 106.907,17, o que gera uma diferença a ser paga de R$ 5.033,17 (cinco 
mil e trinta e três reais e dezessete centavos). 

Maceió/ai, 13 de dezembro de 2019. 

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

MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO 
Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 
INTERVENIENTE 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2019/16237 
Assunto: Pagamento de indenização Printpage 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, mormente o Parecer GPAPJ n° 596/2019 do 
Procurador Geral deste Sodalicio, AUTORIZO o pagamento do valor de R$ 24.549,44 (vinte quatro mil, quinhentos e quarenta e nove 
reais, e quarenta e quatro centavos), devido à empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, 
referente â prestação de serviços de outsourcing de impressões sem cobertura contratual, durante os meses de maio a agosto de 2019, 
conforme especificado no despacho de ID: 841715, constante do processo administrativo n°2019/16237. 

No - ato da assinatura, se faz necessária 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, 16 de dezembro de 2019. 

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