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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
LOCATÁRIO

CLÁUDIA REGINA PEDROSA DA SILVA E OUTRAS 
Procuradora das Sras. Zildomar Maria Pedrosa dos Santos e Suzaní Maria Pedrosa da Silva
Locadoras

SUBDIREÇÃO-GERAL
Processo Administrativo nº 2020/8431
Assunto: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 072/2018 – Prazo 

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Parecer GPGPJ nº 404/2020 
do Procurador Geral do TJAL e o disposto no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, AUTORIZO a celebração do Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato n° 072/2018, celebrado com a empresa Amorim & Amorim - EPP, tendo por objeto a prorrogação de prazal do 
contrato, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o interstício de 02 (dois) de novembro de 2020 e estendendo-se até 1º (primeiro) 
de novembro de 2021, para dar continuidade à prestação dos serviços de locação esporádica de veículos, sem o fornecimento de 
motoristas e de combustível.

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, 23 de outubro de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/8431).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA AMORIM & AMORIM LTDA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do contrato, por mais 12 (doze) 
meses, para dar continuidade à prestação dos serviços de locação esporádica de veículos, sem o fornecimento de motoristas e de 
combustível.

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Contrato n° 072/2018 será prorrogada por mais 12 (doze) meses, iniciando-se 
em 02 (dois) de novembro de 2020 e estendendo-se até 1º (primeiro) de novembro de 2021.

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

Maceió, 23 de outubro de 2020.

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

PAULO EMÍLIO PIMENTEL UZÊDA 
AMORIM & AMORIM LTDA
CONTRATADA

SUBDIREÇÃO-GERAL
Processo Administrativo nº 2020/8643
Assunto: Aditivo ao Contrato nº 026/2020 

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer nº GPGPJ 
nº408/2020 da lavra do Procurador Geral do TJAL, c/c a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 65 e a interpretação da Lei nº 14.069/2020, 
AUTORIZO a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2020 – COVID-19 (Lei nº 13.979/20), fi rmado entre o TJAL e a empresa 
EL SHADAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para suprimir as Cláusulas Décima Segunda e Décima 
Quarta, ambas relativas à garantia da obrigação assumida que são discricionárias, e não deveriam existir na atual contratação, pois se 
confi guram como erro material herdado do termo de referência em sua versão fi nal, o qual é decorrente do acordo entre as partes. 

No ato da celebração do aditivo aqui tratado 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 

denisemonteiro
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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, 23 de outubro de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/8643).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA EL SHADAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

DO OBJETO: O objeto do presente instrumento decorre do acordo entre as partes em suprimir as Cláusulas Décima Segunda e 
Décima Quarta, ambas relativas à garantia da obrigação assumida que são discricionárias, e não deveriam existir na atual contratação, 
pois se confi guram como erro material herdado do termo de referência em sua versão fi nal.

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 outubro de 2020.

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

MARIA ELENA PRADO DOS SANTOS
Diretora Comercial da empresa EL SHADAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CONTRATADO

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/9323
Assunto: TAC – CAROLINA GOMES MONTEIRO SOUZA

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, mormente o Parecer GPAPJ n° 421/2020 da 
Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO o pagamento do valor de R$ 2.534,40 (Dois mil, quinhentos e trinta e quatro 
reais e quarenta centavos), devido à professora CAROLINA GOMES MONTEIRO SOUZA, para ministrar o curso com o tema: “Violência 
Doméstica”, ocorrido no dia 18/08/2020 com carga horária total de 8 horas/aula, em Sala de Aula Virtual na Plataforma Google Meet, na 
Categoria Conteudista, com a titulação de Mestre.

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 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 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 providências.

Maceió, 23 de outubro de 2020.
  
Des. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO 
Diretor-Geral da ESMAL

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/9323).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E CAROLINA GOMES MONTEIRO SOUZA

DO OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Poder Judiciário de 
Alagoas relativo ao pagamento de Serviços Prestados pela Professora CAROLINA GOMES MONTEIRO SOUZA, no valor global de R$ 
2.534,40 (Dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta  centavos), para ministrar o curso com o tema: “Violência Doméstica”, 
ocorrido no dias 18/08/2020 com carga horária total de 8 horas/aula, em Sala de Aula Virtual na Plataforma Google Meet, na Categoria 
Conteudista, com titulação de Mestre, conforme consta no Processo Administrativo n° 2020/9323.
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