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DO OBJETO: O objeto do presente instrumento decorre da necessidade de conferir cumprimento ao disposto no art. 2º, alínea a do 
Ato Normativo nº 08/2020, mediante a formalização da supressão de valor do Contrato nº 58/2015, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos e odontológicos 
do Tribunal de Justiça de Alagoas e Posto Médico do Fórum da Capital, de diversas marcas e modelos, com fornecimento de peças.

DO VALOR: Por consenso entre as partes, fi ca suprimido valor 10% (dez por cento) do seu valor, o que representa que o valor 
pactuado passará de R$ 24.116,60 (vinte e quatro mil e centos e dezeseis reais e sessenta centavos) para R$ 21.704,94 (vinte e um mil 
e setecentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que implica na redução de R$ 2.411,66 (dois mil e quatrocentos e onze reais 
e sessenta e seis centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, registrados com as informações a seguir:

A) Unidade Orçamentária 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Programa de trabalho 02.122. 0003. 2211 - MANUTENÇÃO DOS 
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 2º GRAU Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Tipo 
de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO Natureza 339039 - 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Região Planejamento 210 - TODO ESTADO Plano Orçamentário 000002 
- Manutenção das Atividades do Órgão

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

Maceió, 24 de junho de 2020.

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

ALEXANDRE JORGE LOPES CANSANÇÃO-ME
Contratada

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/6905
Assunto: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2019  TJAL e NOBRE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME

DESPACHO

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, com amparo no Parecer GPAPJ nº 286/2020 emanado pela 
Procuradoria Administrativa deste Poder Judiciário AUTORIZO a celebração do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2019, a ser fi rmado 
com a empresa NOBRE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME, cujo objeto é a concessão de reajuste à Contratada, com base na 
Cláusula Terceira  Do valor do Contrato e Reajuste do Contrato nº 012/2019, com amparo no disposto no Parecer GPAPJ nº 286/2020, 
concernente à reforma do Anexo II - TJ Sede -Térreo, 3°, 4° e 5° pavimentos.

Os valores devidos à Contratada a título de reajuste correspondem a R$ 97.342,06 (noventa e sete mil, trezentos e quarenta e dois 
reais e seis centavos), conforme Termo de Pedido de Compra de nº 2020/318 (ID: 996561).

Uma vez adimplidos os valores descritos acima, a Contratada renuncia expressamente ao direito de eventual complementação a 
título de reajuste decorrente do Contrato nº 012/2019, que não estejam compreendidos no presente instrumento.

Computando-se os valores a título de acréscimos e supressões e o reajuste descrito no parágrafo anterior, o valor global do Contrato 
passará de R$ 5.687.982,51(cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), 
para 5.785.324,57(cinco milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

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, 24 de junho de 2020.

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

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/6905).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA NOBRE ENGENHARIA E ARQUITETURA 
LTDA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a concessão de reajuste à Contratada, com base na Cláusula Terceira  Do 
valor do Contrato e Reajuste do Contrato nº 012/2019, com amparo no disposto no Parecer GPAPJ nº 286/2020.

DO REAJUSTE: Os valores devidos à Contratada a título de reajuste correspondem a R$ 97.342,06 (noventa e sete mil, trezentos e 
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quarenta e dois reais e seis centavos), conforme Termo de Pedido de Compra de nº 2020/318 (ID: 996561).

Parágrafo Segundo. Uma vez adimplidos os valores descritos no parágrafo primeiro, a Contratada renuncia expressamente ao direito 
de eventual complementação a título de reajuste decorrente do Contrato nº 012/2019, que não estejam compreendidos no presente 
instrumento.

Parágrafo Terceiro. Computando-se os valores a título de acréscimos e supressões e o reajuste descrito no parágrafo anterior, o 
valor global do Contrato passará de R$ 5.687.982,51(cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais 
e cinquenta e um centavos), para 5.785.324,57?(cinco milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e 
cinquenta e sete centavos)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da Unidade 
Orçamentária:

02501- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122. 0003. 3038 - 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS e 02.122.003.3048  MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, NATUREZA DE 
DESPESA  449051 - OBRAS E INSTALACOES e 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE DE RECURSO: 
291-RECURSO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.

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

Maceió, 24 de junho de 2020.

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

Dr. MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS
CONTRATANTE

NOBRE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Contratada

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

PORTARIA Nº 732, 25 DE JUNHO DE 2020.

Designo interino para responder pelo Cartório de Registro Civil do 1º Distrito de São José da Laje/AL.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, DESEMBARGADOR FERNANDO TOURINHO DE OMENA 

SOUZA no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 236 da Constituição da República, nos arts. 37 e 38 da Lei Federal nº 8.935/94, no art. 41 do Código 
de Organização Judiciária do Estado de Alagoas, no Provimento n.77/2018 da Corregedoria Nacional da Justiça e na decisão proferida 

no Procedimento de Controle Administrativo/ CNJ 0005060-22.2016.2.00.0000, 

 CONSIDERANDO a decisão contida no bojo do Processo Administrativo nº 0500302-52.2019.8.02.0073.

 RESOLVE:

Art. 1º. Designar LEONARDO MELO MARTINS, CPF nº 094.476.424-03, RG nº 35312378 SEDS/AL, para responder pelo referido 
Cartório de Registro Civil do 1º Distrito de São José da Laje/AL, na qualidade de responsável interino, pelo período de 90 (noventa) 

dias.

Art 2º Após o período de 90 (noventa) dias, será realizado Relatório Circunstanciado no qual detalhará todos os aspectos que envolvam a 
atuação do novel interino à frente da Serventia Extrajudicial, concluindo se o mesmo goza da indispensável confi ança para desempenho 

do munus público, nos termos da decisão proferida nos autos nº 0500302-52.2019.8.02.0073.

Art 3º A posse do novo interino deve ocorrer com a correspectiva transmissão do acervo.

Art. 4º. Determinar que o nova interino, para o fi el desempenho da função, sob pena de cessação da interinidade e revogação de sua 
designação, preste o compromisso de que não exerce nenhuma atividade incompatível com a função notarial e de registro, nos termos do 

art. 25 da Lei nº. 8.935/94, bem ainda cumprir as demais disposições do Provimento n. 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


