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4" Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2012 

QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 	N° 	010/2012, 
CELEBRADO ENTRE O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E O SENHOR PAULO 
RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE. 

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, locatário, 
e PAULO RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE, brasileiro, casado, administrador, 
portador do CPF sob o n° 802.469.154-04, locador, resolvem celebrar este Quarto Termo 
Aditivo ao Contrato n° 010/2012, decorrente do Processo Administrativo n° 04303-8.2015.001, 
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°. 04303-8.2015.001. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal e o reajuste do valor do 
contrato n° 010/2012. O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua 
Monsenhor Macedo, 05, Centro, Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento provisório do 
Juizado da Infância e Juventude de Arapiraca. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.122.0003.2211.000 — Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário, PTRES: 20003, PI: 
1601, Fonte : 0100 — Recursos Ordinários, Elemento de despesa: 33.90-36 — Outros Serviços 
de Terceiros — Pessoa Física. 

CLÁUSULA QUARTA — DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Fica prorrogado o Contrato n° 010/2012 por mais 06 (seis) meses, com possibilidade de 
rescisão unilateral por parte desta Administração, de acordo com o interesse público.  O 
Termo Aditivo passa a vigorar a partir de 26 de janeiro de 2016 a 25 de julho de 2016. 

CLÁUSULA QUINTA — DO REAJUSTE 
Nos termos da Cláusula Nona do Contrato n° 010/2012, fica reajustado o valor do referido 
contrato pelo IGP/M (FGV) acumulado no período de janeiro/2015 a dezembro/2015, que 
corresponde a uma correção de 10,5442900%, passando o valor global do contrato para R$ 
33.163,26 (trinta e três mil, ce 	e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), a ser pago 
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O 	2016. Maceió/AL, 22de 

PODER, 
Akt. JUDICIARTO 
brav-  DE ALAGOAS 

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

Fone: (82) 4009-3100 

em 06 parcelas mensais de R$ 5.527,21 (cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um 
centavos) cada uma. 

CLÁUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO 
O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 010/2012, ficando mantidas as demais 
cláusulas e condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DA PUBLICAÇÃO- 
() 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. 

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. 

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

Locatário 

O TEN 
Locador 

11  O CAVALCANTE 

Test munhas: • )-rernh,P-kA2-
CPF  ot<   
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CPF n°. 
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PLANTA° CAPITAL 

MÊS DIAS 
	

SERVIDORES PLANTONISTAS 
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DESPACHO 

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Parecer 03 GPAPJ n° 090/2016, da Procuradoria 
Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas, AUTORIZO a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação n°010/2012, 
firmado entre o Poder Judiciário de Alagoas e o Sr. Paulo Ricardo Tenório Cavalcante, o qual tem por objeto a prorrogação da referida 
locação por pelo período de (06) seis meses, iniciando-se em 26 de janeiro de 2016, estendendo-se até 25 de junho de 2016, do imóvel 
destinado ao funcionamento provisório do Juizado da Infância e da Juventude de Arapiraca/AL, bem como de seu respectivo reajuste, 
passando o valor global para R$ 33.163,26 (trinta e três mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), a serem pagos em 06 
parcelas mensais de R$ 5.527,21 (cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), sendo imprescindível a apresentação 
das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 22 de janeiro de 2016. 

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

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°010/2012 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04303-8.2015.001) 

PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E O SENHOR PAULO RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE. 

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal e o reajuste do valor do contrato n° 010/2012. O 
presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Monsenhor Macedo, 05, Centro, Arapiraca/AL, destinado ao 
funcionamento provisório do Juizado da Infância e Juventude de Arapiraca. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n° 
02.122.0003.2211.000 Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário, PTRES: 20003, PI: 1601, Fonte : 0100 Recursos Ordinários, 
Elemento de despesa . 33.90-36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o Contrato n°010/2012 por mais 06 (seis) meses, com possibilidade 
de rescisão unilateral por parte desta Administração, de acordo com o interesse público. O Termo Aditivo passa a vigorar a partir de 26 
de janeiro de 2016 a 25 de julho de 2016. 

DO REAJUSTE: Nos termos da Cláusula Nona do Contrato n° 010/2012, fica reajustado o valor do referido contrato pelo IGP/M 
(FGV) acumulado no período de janeiro/2015 a dezembro/2015, que corresponde a uma correção de 10,5442900%, passando o valor 
global do contrato para R$ 33.163,26 (trinta e três mil, cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), a ser pago em 06 parcelas 
mensais de R$ 5.527,21 (cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos) cada uma. 

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato n° 010/2012, ficando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo. 

DATA: 22 de janeiro de 2015 

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

PAULO RICARDO TENÕRIO CAVALCANTE 
Locador 

Corregedoria 

Chefia de Gabinete 

PORTARIA N°49, 26 DE JANEIRO DE 2016. 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar 
os seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca da CAPITAL, de acordo com o PROVIMENTO N° 19/2013 e 
PROVIMENTO 07/2015, para o mês de JANEIRO DE 2016. 

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