
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

PROCESSO  ADMINISTRATIVO  N°  357.437-7  –  REQUERENTE/INTERESSADO:
BANCO  BRADESCO  S.A.  -  ASSUNTO:  CONCESSÃO  DE  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO –  Vistos.  -  Em harmonia  com o  parecer  da  Diretoria  de  Processo
Administrativo e tendo em vista o disposto no art. 116 da Lei nº 8.666/1993, autorizo a
formalização de Termo de Convênio com o BANCO BRADESCO S.A, objetivando à
concessão  de  empréstimos  consignados  aos  servidores  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  nos  termos  da  cláusula  primeira  e  seguintes  da minuta  de  convênio.  -  À
Diretoria  de  Processo Administrativo  para  elaboração do termo de convênio  e  seu
respectivo extrato. - Em seguida, à Gerência de Contratação para ulterior publicação no
Diário  da  Justiça.  -  Cumpra-se.  -  João  Pessoa,  23  de  NOVEMBRO  de  2017.  -
DESEMBARGADOR  JOÁS  DE  BRITO  PEREIRA  FILHO  –  PRESIDENTE  DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. 

EXTRATO DE CONVÊNIO nº 038/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357.437-
7  – PARTES:  Tribunal  de  Justiça  do Estado da Paraíba e  Banco Bradesco S.A.  -
INSTRUMENTO: Convênio nº 038/2017 – OBJETO: Estabelecer condições relativas à
concessão  de  empréstimos  consignados  aos  servidores  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, nos termos da cláusula primeira e seguintes do termo de convênio. - PRAZO:
O presente Convênio vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data
de  sua  celebração,  podendo,  entretanto,  ser  resilido  por  qualquer  das  partes  e  a
qualquer  tempo,  sem direito  a  compensações ou  indenizações,  mediante  denúncia
escrita com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência contadas do recebimento
do  comunicado  pela  outra  parte,  o  que  implicará  na  sustação  imediata  do
processamento dos Contratos e/ou das Cédulas de Crédito Bancário de empréstimos
ou  financiamentos  ainda  não  celebrados,  ficando  assegurada,  entretanto,  a
continuação do prazo de vigência das operações de crédito já efetivadas, bem como
todos os direitos e as obrigações decorrentes, até sua final liquidação. - VALOR: Sem
ônus  para  o  TJPB.  -  FUNDAMENTAÇÃO:  Lei  nº  8.666/93  e  suas  alterações
posteriores,  no  que  couber.  -  João  Pessoa,  23  de  NOVEMBRO  de  2017.  -
DESEMBARGADOR  JOÁS  DE  BRITO  PEREIRA  FILHO  –  PRESIDENTE  DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.
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