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Processo n° 2021/4726 

Ata de Registro de Preços n°  (23  /2021 

O Tribunal de Justiça, adiante denominado órgão Gerenciador, nos termos da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, com alterações posteriores, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
alterações posteriores, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com alterações posteriores, Lei Estadual 
n° 5.237, de 17 de julho de 1991, Decreto Estadual n° 68.118, de 31 de outubro de 2019, com alterações 
posteriores, de 31 de outubro de 2019, Decreto Estadual n° 68.120, de 31 de outubro 2019, Ato 
Normativo n°48, de 12 de agosto de 2019, pelos Decretos Federais números 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, e n° 7.892/2013, bem como, no que couber, a Instrução Normativa n° 05/2017-SEGES-MPDG 
e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve 
registrar os preços da empresa, denominada Fornecedor, qualificado a seguir: 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Órgão integrante do Poder Judiciário de Alagoas, inscrito no Cadastro Nacionã 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na Praça 
Marechal Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro, Maceió-AL, neste ato representado pelo Exmc 
Desembargador Presidente, Des. Klever Rêgo Loureiro, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL Dg 
MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Podet 
Judiciário, inscrito no CNPJ sob n° 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal dt 
Justiça, representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora, Dr. Alezandr§ 
Lenine de Jesus Pereira. 

FORNECEDOR 

o 
o 

0) 

2.1 O valor total estimado é de R$ 40.320,00 (quarenta mil e trezentos e vinte reais), confo 
constantes no Anexo Ido Edital PE n°032/2021. 

0 

CO 

c 
E 

JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacióba 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 31.157.789/0001-12, com sede Rua Floriano Peixiog 
280B, Centro, Atalaia/AL, CEP 57690-000, neste ato representada por seu Sócio-Diretor, JORGE LUIZ pg 
GUSMÃO BUARQUE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n. 076.735.824-g% 
portador da Cédula de Identidade n. 703485, expedida pela SSP/AL. 	 jo 

O -5  

Reememeleamemmemmememeemmeaseemmeeseeineeil 

E' 0 
1.1. O objeto deste certame consiste na EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO E MONTAGEM 14 
ARMÁRIOS DE AÇO, através do sistema de registro de preços, de acordo com as especificaçõM 
quantidades e exigências deste Edital PE n°. 032/2021, que é parte integrante desta Ata, assim comig ã 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. ,§ — 
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LOTE 1— AMPLO 75% 

Quantitativo Valor  

ITEM DESCRIÇÃO 
Marca e 
modelo 

1° 
grau 

2° 
grau 

Total Unitário Total 

1 

Estante 	de 	aço 	com 	7 
prateleiras: fabricada em chapa 
de 	aço 	tratada 	COM 

antiferrugionoso por fosfatização 
e pintura epóxi-pó por processo 
eletrostático, prateleiras com 3a  

dobra e reforço de Omega de 
fundo, 	proporcionando 	maior 
resistência 	e 	sustentação. 
Confeccionadas 	em 	aço 	de 
espessura 0,64mm (chapa 24). 
Coluna 	de 	sustentação 
confeccionada 	em 	aço 	de 
espeçura 1,55mm (chapa 16) no 
formato 	L3. 	Montagem 	da 
estante 	realizada 	com 	a 
colocação 	de 	porcas 	e 
parafusos, ligando as bandejas 
com as colunas. Mura entre as 

sendo 	assim 	possível 	a 

medidas. 

MOVEPLAST 

prateleiras deverá ser regulável,  

montagem 	em 	diversas  

0 65 65 

R$ 
504,00 

R$ 32.760,00 
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LOTE II — RESERVA DE COTA 25% 
Quantitativo 

_, 
Valor 	 __I 

0 
2-
O n 
E 

n-Em DESCRIÇÃO 
Marca 

e 
modelo 

10 
grau 

2° 
grau Total Unitário Total 	4-F..)a)  

O o sy 
E o 
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1 

Estante 	de 	aço 	com 	7 
prateleiras: 	fabricada 	em 
chapa de aço tratada com 
antiferrugionoso 	por 
fosfatização e pintura epóxi- 
pó por processo eletrostático, 
prateleiras com 	3° dobra e 
reforço de ômega de fundo, 
proporcionando 	maior 
resistência 	e 	sustentação. 

MOVEPLAST 

O 15 15 

R$ 
504,00 

R$ 7.560,00 

Confeccionadas em aço de 
espessura 	0,64mm 	(chapa 
24). 	Coluna de sustentação 
confeccionada 	em 	aço 	de 
espeçura 1,55mm (chapa 16) 
no formato L3. Montagem da 
estante 	realizada 	com 	a 
colocação 	de 	porcas 	e 
parafusos, 	ligando 	as 
bandejas 	com 	as 	colunas. 
Altura 	entre 	as 	prateleiras 
deverá ser regulável, sendo 
assim possível a montagem 
em diversas medidas. 

8 
3.1. Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho pelg 
Fornecedor. 

= -o 
3.3. Os prazos de garantias dos equipamentos são de no mínimo de 12 (doze) meses, contadas a partir Nljg 
recebimento definitivo dosequipamentos. 	 o o;  

3.4. Durante a garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus adicional, peças ou partes defeituosas, s4/1 
quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. 	 9. 
3.5. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante (St 
equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmi 
através de carta no ato da homologação; 	 itz 

o 
3.6. Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem comprovadas Ni 
testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pela 
fabricante, se forem pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem coN 
constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da propostaffit 
certame. 

leaealleineaeOLA'QUARTA DA g 
= .= 

4.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentárka 
consignados pelo FUNJURIS, registrado com os seguintes dados: 

ia is 
o 

2  

3.2. O Fornecedor fará a entrega do objeto deste instrumento no Departamento Central de Materi4 a 
Patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, localizado na Avenida Juca Sampaio, 109M - Barro Duro, CEP: 57045-365, Maceió/Alagoas, Tel.: (82) 4009-3689 ou 4009-3688. 

u) 
W a 
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EM=IxNxVP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=TX 	I = (6/100)  
365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = 0,00016438 
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A) PROGRAMA DE TRABALHO — 02.122.0003.3048- MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO- NATUREZA 
DE DESPESA: 449052- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONFORME DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA ANEXADA AOS AUTOS. 

CLÁUSU~1.......~1111111111.1111naleal 

5.1 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis subsequentes ao recebimento do objeto 
da presente licitação, em moeda corrente nacional, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal contratual; 
Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ Receita Federal; 
Certidão de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 
Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal; 
Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e 
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

5.2 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da 0.6. na unidade bancária. 
5.3 A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida ng 
subitem 	5.1, 	implicará 	na 	sua 	devolução 	à 	CONTRATAD 
para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 	eti 
5.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forrl 
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data dp 
pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela será aquela resultante da aplicação da 
seguinte fórmula: 

o 

2 
o 

n 

g o 
À 
e 

5.5 Em cumprimento ao disposto na legislação em vigor, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas retardar" 
fonte, além dos tributos previdenciários, aqueles pertinentes às áreas federal, estadual, municipal, que incidi* 
sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica, conforme o caso. 	 . o — 
5.6 Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal de serviços/fatura, eventual multa imposta pelo TJ/AL, se fcgl 
caso. 
5.7 O aceite/aprovação do material e serviço pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecekli 
por vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabeleci* 
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078g 
(Código de Defesa doConsumidor). 
5.8 O Tribunal de Justiça reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trath 
Instrução Normativa SRF n°480. de 15/12/2004, modificada pela de n° 539, de 25/04/2005. 

111  

6.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidades:11 
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao &fp 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, nos termos do artigo 21 do Decreto Estadual I 
68.120/2019. 	 CD 
6.2 Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ataiãici 

O DA ATA DE REGISTRO DE PRE~~111 
NÃO PARTICIPANTES 	* 	— 

Este documento foi assinado eletronicamente por Jorge Luiz De Gusmao Buargue. 
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Registro de Preços deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este se 
manifeste sobre a possibilidade de adesão. 
6.3 As contratações adicionais a que se refere o artigo 21 do Decreto Estadual n° 68.120/2019, não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão Gerenciador e órgãos 
Participantes, limitadas ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o 
Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes, independente do número de órgãos Não Participantes que 
aderirem, nos termos do art.21, §§3° e 4° do Decreto Estadual n° 68.120/2019. 

CLÁUSULA—SÉTIMA 4TAS' ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREDÓMIN~ 

7.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Tribunal (órgão gerenciador) promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 
7.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, 

Contratante deverá: 	 ci 
7.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pela 
mercado; 
7.2.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
7.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
7.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimentO 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade claS 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

CLAUSULA OITAVA -DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇ 

8.1 O fornecedor terá seu registro cancelado nas hipóteses previstas na Lei Federal n°  8.666, de 21 de junhote 
cn 1993, ou quando: 	 oo   

descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela AdministraçN 

sem justificativa aceitável;  
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados$6 

.s w mercado; 	 _IR 
tiver presentes razões de interesse público; e 	 o r  

E' o 
por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito aceita pela Administraçâ 

comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu origem ao registro de preços ou à";I 
cumprir as cláusulas e condições do compromisso para futura e eventual contratação.  

C I i' 
8.1.1 O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, devendo sua comunicath# 
ser feita, ao fornecedor contratado, por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovante rezg 
respectivos autos. 

0 c re .- 
8.1.3 Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste item, é facultadg 
Administração a aplicação das penalidades. 	 o 0 
8.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 41 
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

8.1.2 No caso de ser ignorada ou inacessível a sede ou o domicílio do fornecedor, a comunicação será feita 
publicação no Diário de Justiça Eletrônico, por uma vez, e afixação no local de costume do órgão gerenciadpi 
considerando-se cancelado o registro na data considerada como de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, 0.03 
respeitará a forma do art. 4°, da Lei Federal n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

8.2.1 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniegti 
que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força mN.  

o 

o o) 
7.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 	 o Lo 

7.4 Não havendo êxito nas negociações, o Tribunal (órgão gerenciador) deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 	 O N 

'M 
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devidamente comprovado. 
8.2.2 A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

9.1 A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu 
extrato no Diário de Justiça Eletrônico, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, até o limitede 
60(sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei n.° 8.666/93, com inicio e vencimento em dia de 
expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último. 

10.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação dag 
propostas, sendo permitida apenas a revisão, na forma do art. 17 e ss. do Decreto 7.892/2013. 

cLÁusula DÉCIAltikPinel 

11.1. A Administração emitirá a(s) nota(s) de empenho especificando o objeto deste instrumen4 
pretendido e a(s) quantidade(s), entregando-a(s) ao(s) Fornecedor(es) ou remetendo-a(s) por fax ou Q 
mail. 
11.2. Observado o prazo de entrega previsto no instrumento convocatório, o Fornecedor fará a entrega 
do objeto deste instrumento no Departamento Central de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça dfi 
Estado de Alagoas, localizado na Avenida Juca Sampaio, 1049, Barro Duro, CEP: 57045-36 
Maceió/Alagoas, Tel.: (82) 4009-3689 ou 4009-3688. 

as c.'," 
a)Provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidet 
do(s) produto(s) entregue(s) com a especificação; 	 co Is 
b)Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do(s) produt =0-

5 

e consequente aceitação do Contratante. 	 g g 
11.4 O objeto deste instrumento deverá ser novo e devidamente acondicionado em suas embala$14 
originais, fazendo constar à descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação 
validade, de acordo com as características individuais de cada produto, com a sua respec$§ 
identificação. 	 3 2 

11.5. Uma vez entregue o objeto deste instrumento, iniciar-se-á a etapa de verificação, cffift  
compreenderá a verificação dos quantitativos entregues, sendo posteriormente aferida a conformida0 1 
atestado por escrito o seu recebimento, 	 o a 
11.6. O objeto deste instrumento entregue em desacordo com o especificado no instrum4tb 
convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o ca@c# 
obrigando-se o(s) Fornecedor(es) a substituí-lo(s) no prazo determinado pelo Fiscal, sob pena de gel 
aplicada penalidade.  
a) Constatada a ocorrência prevista neste item, após a notificação por escrito ao(s) Fornecedor(eig 
será(ão) interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização _g§ 
pendência. 

o 

Caso apresente problemas de acondicionamento: embalagens violadas, vazamentos, objeibb 
quebrados etc. 	 7; 

Caso o(s) fornecedor(s) apresente(m) marca(s) diferente(s) da(s) cotada(s), salvo em situaçtg 
supervenientes devidamente justificadas e aprovadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

11.3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, mediante recibo, fi 
objeto da presente licitação será recebido pelo Fiscal da Ata ou seu substituto legal: 

tiac 's 
11.7. O objeto será inteiramente recusado pelo órgão Gerenciador nas seguintes condições: 	cn c co 
a) Caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas no edital, seus anexos ouie 
proposta; 
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de Alagoas. 
11.8. No caso de recusa do objeto deste instrumento, o(s) licitante(s) vencedor(es) terà(ão) o prazo de 
10 (dez) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pelo 
Fiscal. 
11.9. Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto, o órgão recebedor 
adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser efetuado em até 20 (vinte) dias úteis. 
11.10. O aceite/aprovação do(s) material(is) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do(s) 
fornecedor(es) por vícios de quantidade, ou qualidade do(s) material(is), ou disparidades com as 
especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as 
faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

ejelleaNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR- 

12.5 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao órgão Gerenciador ou a terceiros era 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outra!,  
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
12.6 O Fornecedor não será responsável: 	 o 

12.6.1 Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 	 5 
12.6.2 Pelo uso inadequado do objeto deste instrumento por servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas,,,°' 
12.7 O órgão Gerenciador (Tribunal de Justiça) não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência §:13 
responsabilidade do Fornecedor para outras entidades. • 
12.8 Manter, durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, toda

c 
 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 	 g ti 
12.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência déltiã 
Tribunal de Justiça; 
12.10 Cumprir fielmente as condições contidas neste edital e seus anexos em especial aos aspectos contidos$193 
item 10.0 do Termo de Referência — Anexo VII do Edital. 

iILA DenktERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES DO ÕRÓÃGGERENCIADOR (CONTRATANT 
o. 

13.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE) obriga-se a:  
E 03  a 

Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços; 	 e , 
E .c 

Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

0  
1?, Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal; 	 c c 
—1 Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONTRATADA) de acordo com as condições de preço e pr24 

estabelecidos neste ajuste;  — 
Aplicar as penalidades por descumprimento do objeto contratual. 
Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e qualifica§ 

• CD 
"O > 
CD E cu 

LU CL 

12.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 10 (dez) dias úteis, a partir da convocação, podendo o prazo ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa a ser contratada e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízos das sanções 
previstas neste Edital. 
12.2 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 
12.3 Entregar e montar o objeto deste instrumento em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Casi 
tal entrega não seja feita dentro do prazo, o Fornecedor ficará sujeito a multa. 
12.4 Substituir o objeto deste instrumento em desacordo com a proposta ou com as especificações, ou clic 
porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições. 

o 

3 JP. 
c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste ajuste, inclusive permitir o likr§ 
acesso dos responsáveis do FORNECEDOR às dependências do ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATAN 
desde que devidamente identificados; 

CA 

exigidas na licitação; 
Documentar as necessidades de alteração do Sistema e encaminhar para a Contratada; 

Testar, após instalação, os equipamentos; 

0
4
.1.h. 
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Prestar todas as informações e orientações à Contratada, com relação ao serviço/produto a ser ofertado. 
Efetuar o recebimento e aceitação do objeto, conforme Cláusula Décima Primeira desta Ata. 

I) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato, para 
que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes. 

ellellen~ DECIMA QUARTA -DA FISCALla 

14.1 O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente designado pela 
autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do artigo 67 
da Lei n°. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa terceirizada a ser contratada. 
14.2 Caberá ao Fiscal da Ata, nos termos do Ato Normativo n°35 de dezembro de 2020: 
14.2.1 Acompanhar com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir 
se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de 
níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado; 
14.2.2 Acompanhar os aspectos administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às 
providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 
14.2.3 Acompanhar da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação dos 
serviços ocorrer ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão g, 
ou entidade; 	 Ff 
14.2.4 Acompanhar a execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os2 
resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quand 
foro caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. 	 c.) 
14.2.5 Atentar para o total atendimento das especificações atinentes ao objeto contratado, visitando o local onde si 
dará sua execução e registrando os defeitos encontrados, incluindo a produção de provas, datando, assinando e 
colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir o possível procedimento de sanção contratual, e, e 
caso de negativa, certificar a recusa; 

Cll 14.2.6 Informar ao gestor sobre quaisquer irregularidades apresentadas no cumprimento do contrato; 
14.2.7 Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, observadas as condições do art. 73 da Lei n° 8.666/93, recusando, de log 
objetos que não correspondam ao contratado; 	 g-4 
14.2.8 Verificar o correto funcionamento de equipamentos advindos de manutenção e registrar a conformidade 

co  E 
documento que será remetido para o gestor; 

c to .- 
14.2.13 Fiscalizar os registros trabalhistas e previdenciários dos empregados locados nos serviços, mediante .4 
verificação dos executores dos trabalhos em amostragem, e se a contratada mantém regularidade trabalhista e .2 2 
previdenciária, especialmente em relação à folha de pagamento, comprovação de pagamento de auxílio- 	

s ' alimentação, vale-transporte, e obrigações de normas 38 coletivas; 	 0 
O 

14.2.14 Zelar para que os empregados da empresa contratada não exerçam atividades perigosas sem os 	-o 
essenciais equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente e, se constatada a 	•  CO 

W O_ 

oo o 
14.2.9 Registrar a data do recebimento do documento fiscal;  

ã E 14.2.10 Analisar, conferir e atestar o objeto da contratação nos documentos fiscais, fazendo constar do atesto a = .R 2 
data, identificação e assinatura do responsável, após verificar se: 12 foram emitidas em nome do contratante; 	 N CO 

estão datados; 	 3 .19- 
o material ou serviço está especificado conforme as descriminações da Nota de Empenho e do Contrato, quartid 

existir; 
os valores unitários e totais conferem com o ajustado e os tributos se encontram devidamente retidos e 	'a 

detalhados.  
existe erro ou rasura, hipótese em que deverá ser solicitada ao fornecedor troca do documento; 	 g .V 
Encaminhar a documentação para pagamento ao gestor do contrato, conforme disposições contratuais; 	.2 ,9). 

14.2.11 Encaminhar a documentação para pagamento ao gestor do contrato, conforme disposições contratuais; 
14.2.12 Impedir que a contratada transfira a execução do objeto contratado a outra(s) empresa(s) sem a devida 
anuência da Administração, devendo comunicar esta eventual subcontratação do objeto do contrato, associaçãogii 
contratada com outrem, cessão ou transferência, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudica 73 n, execução, a juizo deste Poder; 
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irregularidade, impedir o acesso ao local do trabalho e o início dessas atividades, bem como comunicar o fato à 
Administração para promoção do possível procedimento sancionatório contratual; 
14.2.15 Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de crachás e uniformes pelos empregados da 
contratada e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e urbanidade no atendimento a todos os 
membros, servidores, cidadãos, visitantes e demais parceiros deste Poder, nos limites do objeto contratado. 
14.2.16 Realizar periodicamente a avaliação dos fornecedores para atendimento de procedimento inserido no 
Sistema de Gestão da Qualidade do Tribunal de Justiça de Alagoas, quando provocados e dentro do prazo 
estabelecido pela Subdireção Geral, sob pena de suspensão automática da vantagem pecuniária mensal 
eventualmente deferida com base no Ato Normativo n°081, de 17 de outubro de 2017. 
14.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo 
fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias. 
14.4. A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabihdade do 
Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto 
contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital. 
14.5. Caberá ao Gestor da Ata, nos termos do Ato Normativo n°35 de dezembro de 2020: 
14.5.1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica/administrativa/setorial e pelo público usuário 8 
ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentdi 
quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação cá 
sanções, extinção dos contratos: 
14.5.2. Representar o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, na execução de atos e procedimentoX 
administrativos que garantam o fiel cumprimento deste Ato Normativo e das cláusulas contratuais; CO 

14.5.3. Participar, quando necessário, da elaboração na especificação do projeto básico/termo de referência É 
cláusulas contratuais que orientarão a futura contratação, ou sugerir melhorias; 
14.5.4 Inteirar-se das condições e cláusulas do contrato, bem como das planilhas e do projeto básico/termo dg 
referência, quando houver, com o objetivo de dominar o conteúdo da contratação efetivada antes do início cigl 
execução respectiva; 	 o 
14.5.5 No caso de Ata de Registro de Preços solicitar à Unidade Financeira emissão de Nota de Empenha 
proporcional à demanda informada pela Unidade Requisitante; 
14.5.6 Dar ciência ao fornecedor sobre as designações de gestão e fiscalização contratual, bem como encaminhrn 
cópias da nota de empenho; 	 8 I 
14.5.7 Expedir ordens de serviço/autorizações de fornecimento, quando não houver fiscal; 	 .q 

14.5.8 Ordenar à Contratada a substituir, corrigir, refazer ou reconstruir as parcelas dos serviços executados ccfrr5 
erros ou imperfeições, ou materiais entregues em desconformidade com o objeto licitado, quando informado 141g 
Fiscal do Contrato; 

e 
14.5.13 Manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre as vistorias e manutenções realizadas; 
26.5.14 Manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada e demais documentos pertineM 
ao desempenho de suas atribuições, bem como documentos relativos à sua qualificação e modo de contato; 
14.5.15 Consignar por escrito os ajustes acordados com o representante da contratada, quando isto não impl@de 
na edição de termo aditivo, colhendo as respectivas assinaturas e promovendo o necessário arquivamento; 	"3 
14.5.16 Impedir que a contratada transfira a execução do objeto contratado a outra(s) empresa(s), deverscdp 
comunicar ao Tribunal de Justiça sobre essa eventual subcontratação do objeto do contrato, associação gig 
contratada com outrem, cessão ou transferência, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicq 
execução, a juízo deste Poder; 	 > 

ces 
14.5.17 Fiscalizar os registros trabalhistas e previdenciários dos empregados alocados nos serviços, mediet,t 

14.5.9 Receber a nota fiscal atestada pelo fiscal do contrato, conferir a documentação comprobatória e encaminU o para a unidade financeira a fim de liquidação e pagamento; .im so, 
14.5.10 Os gestores deverão realizar periodicamente a avaliação dos fornecedores para atendimento aln 
procedimento inserido no Sistema de Gestão da Qualidade do Tribunal de Justiça de Alagoas, quando provocattel 
e dentro do prazo estabelecido pela Subdireção Geral, sob pena de suspensão automática da vantagem pecuni 
mensal eventualmente deferida com base no Ato Normativo n° 081, de 17 de outubro de 2017. 	 ã o. 
14.5.11 Promover reuniões com o representante da contratada, definindo procedimentos para o pedira 
desenvolvimento dos trabalhos, mediante lavratura de Ata que comprove sua realização;  E c 
14.5.12 Registrar de forma organizada, no processo, todas as ocorrências relacionadas com a execução5tÉ 
contrato, juntando aos autos o que for relevante; 
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verificação dos executores dos trabalhos em amostragem, e se a contratada mantém sua regularidade, 
especialmente em relação à folha de pagamento, comprovação de pagamento de auxílio-alimentação, vale-
transporte, demais obrigações legais e normas coletivas; 26.5.18 - Oficiar ao contratado sobre a necessidade de 
atualização documental para manutenção das condições de habilitação ou atendimento de exigências legais 
supervenientes; 
14.5.19 Avisar a Subdireção-Geral, por escrito, do termo final de vigência do contrato, com no mínimo de 120 
(cento e vinte) dias de antecedência, apresentando as justificativas necessárias para requerer licitação, 
prorrogação, ou contratar diretamente, quando for o caso; não cumprido tal prazo, 60 (sessenta) dias antes do 
encerramento, a Subdireção-Geral notificará o gestor para que até o trigésimo dia anterior à finalização do pacto, 
sejam prestadas as devidas informações, sob pena de responsabilização do servidor pelo exercício irregular de 
suas atribuições, com base em Ato Normativo, aplicando-se no que couber os regramentos da Lei 5.247/91, 
Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado de Alagoas. 
14.5.20 comunicar à Subdireção-Geral a necessidade de se realizarem acréscimos ou supressões no objeto 
contratado, com vistas à economicidade e à eficiência na execução contratual; 
14.5.21 encaminhar à Subdireção Geral, via Intrajus, os pedidos de emissão de atestados de capacidade técnica, 
acompanhados dos seguintes dados: 

nome completo da fornecedora ou contratada e número de seu CNPJ; 
número do Contrato ou ARP e seu período de vigência; 
quantidade e especificação do objeto fornecido; 	 á 
atesto do gestor no sentido de indicar se a empresa tem prestado ou prestou os serviços a contento, respeitad 

as obrigações estabelecidas no instrumento contratual, cumprindo os prazos acordados, não constan 
inconformidades nem notas enquadradas como regulares ou ruins quando das avaliações da qualidade (avaliaçãO 
e histórico do fornecedor). 	 c.) 
14.5.22 Acompanhar a execução do contrato por meio dos sistemas adotados pelo Poder Judiciário do Estado d; 
Alagoas, inclusive solicitando anotações, quando necessárias; 	 o 

14.5.23 Realizar controle de saldo do objeto contratado, mantendo esse registro atualizado; 
14.5.24 - comunicar ao fiscal do contrato sobre os quantitativos disponíveis para cada objeto contratado; 	o 
14.5.25 Exigir a garantia contratual, quando prevista em contrato, bem como seu reforço quando decorra ctgj 
formalização de termos aditivos que repercutam em supressão ou acréscimos de valores; 

O) 14.5.26 Solicitar esclarecimentos do fiscal do contrato quando considerar necessário 
14.5.27 Elaborar Relatório de Gestão do Contrato, indicando os pontos positivos e negativos com subsídio rffi• ! 
informações prestadas pelo Fiscal, mantendo-o atualizado durante todo período em que permanecer como Gesidt 
do Contrato; 	 co e 

8 
14.5.28 Em caso de redesignação de gestores durante o curso da vigência do Contrato, deverá o Gestor ante@qt 
entregar o Relatório de Gestão do Contrato ao novo Servidor designado mediante comprovação de recebimeN4 
preferencialmente via intrajus; 	 CD 

14.5.29 O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, podei 
ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário de acordo com as seguinte! 
disposições, além daquelas previstas no Item XX do Termo de Referência, Anexo VII do Edital PE OXX/20XX: 

— Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnk 
administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como pelos atos preparatórios à instrução processual e pãl 
I 	 l" 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor competente para formalização dos procedimentos relatirg$ 
a prorrogação, alteração, reequilibrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dergi!" 
outros; 
II — Fiscalização Técnica: acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos mo4eg 
contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços espg 
compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito 
pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização exercida pelo público usuário;  
III — Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços doi 
contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscaig 
trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 	 o co  
IV— Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administratifl 
quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidadLn 
desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade, assegurando o alcance dos objetivos propostos e esperadig 
notadamente o atendimento às necessidades que motivaram a contratação; e 	 17; lei 
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V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por pesquisa de satisfação 
junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os 
procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos 
aspectos qualitativos do objeto. 

eleMilliela4S4,~Ata 
15.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou dos contratos 
celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do 
Decreto Estadual n° 4.054/2008: 
15.1.1 advertência; 
15.1.2 multa; 
15.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas; 
15.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
15.2 As sanções previstas nos subitens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 do Anexo VII — Termo de Referência, desta 
instrumento poderão seraplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 
15.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento dasnormas de licitação câ 
dos contratos celebrados. 	 u_ 
15.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos seguint4 
percentuais e hipóteses: 	 o 
15.4.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução cg 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a ar* 
30 (trinta) dias de atraso; 	 o 
15.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou execução rip 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em carátes 
excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
15.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato dri 
da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e II do art. 5° do supracitado Decreto; 
15.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar oinstrumento equivale84 
no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço, calculados sobrè 
valor correspondente à parteinadimplente; 	 m o 
15.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contratoou da Notagoie 
Empenho; 

.6) 
15.8.1 a aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não superiora 5 (cirra 
dias; 	 0 c 

cu 
15.8.2 aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 	 g; 
15.9 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da figa 
cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 	cé) 
15.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de serviços, a Nõtã 
de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público 
manter a avença, hipótese em que será aplicada multa na forma do subitem 13.4.2 do Anexo VII- Termoh 

â 
15.4.6 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazoade 

r4 entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho. 	 N CD 
15.5 A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da licitantan 
contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 	 r 

E" o 
15.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante% 
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 
equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 
15.7 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços se dia de expediente normal no órgãolat 
entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. P ó 
15.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada e desde que hili- j42 
Justificado interesse público, poderá ser relevada: 

Este documento foi assinado eletronica 
Para verificar as assinaturas vá ao 

ge Luiz De Gusmao Buarque. 
.portaideassinaturas.com.br:443 e utilize o código AA6C-6039-0F82-A700. 
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Referência. 
15.11 A multa prevista no subitem 13.4.5 do Anexo VII- Termo de Referência, não será aplicada nas hipóteses de 
rescisão contratualque não ensejem sanções. 
15.12 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em 
licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 
15.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada permanecer 
inadimplente; 
15.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os 
documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, quer, em original ou cópia autenticada, de 
forma definitiva; 
15.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inicloneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 
15.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada; 
15.12.5 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,objetivando obter, para si ou 
para outrem, vantagem indevida; 
15.12.6 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou dacontratação; ou 
15.12.7 for multada, e não efetuar o pagamento. 
15.13 O prazo previsto no item 13.12.4 do Anexo VII- Termo de Referência, poderá ser aumentado até 5 (cincia 
anos. 
15.14 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos informados ni 
instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)anos de sua aplicação. 	 a)? 
15.15 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecera em vigor enquanto perdurarem qf 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade quk 
aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta 
e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas. o 

o 

lefillel~fiek CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DISPOSIÇÕES FINAIS .,a111.111~ 

16.1 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, todas as disposições do instrumeat, 
convocatório da licitação e aquelas constantes da proposta de preços. 

'e1 16.3 	É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumegt§ 
contratual. 

E, estando justos e contratados, os representantes das partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias, de 
teor, para que surtam os devidos efeitos legais. 

Maceió/AL,  11  de  11 	de 2021. 

Des. KL 	 OUREIRO 
Presidente do i.una • Justiça de Alagoas 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

n 
16.2 Em cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n°8.666/93, incumbirá ao CONTRATANn" 
providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário Eletrônico gliij 
Justiça. 

Este documento foi assinado eletronicamente por Jorge Luiz De Gusmao Buarque. 
Para verificar as assinaturas vá ao sue https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código AA6C-6039-0F132-A700. 
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2- Tendo em vista o disposto no Art.14, §1º e Art. 20 caput e §1º da Resolução CNJ nº 135/2011, CONVOCO o Tribunal Pleno para 
Julgamento do presente Processo Administrativo, na Sessão Ordinária do dia 07 de dezembro de 2021.

3 - Cientifi que-se a todos os senhores Desembargadores componentes do Pleno, de acordo com o Art.20, §2º enviando-lhes a 
devida comunicação acompanhada de cópia dos autos, via intrajus.

4 - Intimem-se o Requerente,  o Juiz de Direito  – Requerido, seus advogados.  
5 - Em razão do Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo – Corregedor-Geral da Justiça  ser o Relator, enviem-se os autos 

a Sua Excelência, para tomar ciência da data do julgamento e demais providências, consoante prescrito no § 2º, do artigo 14, da 
Resolução nº 135, de 13 de julho de 2011, do CNJ. 

6 – Publique-se e cumpra-se. 

Maceió, 11 de novembro de 2021.
  Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

EDITAL Nº 63/2021

Torno público, para ciência dos interessados, que na Sessão Administrativa do Tribunal Pleno, a realizar-se no dia 07 de DEZEMBRO 
de 2021, na modalidade videoconferência, conforme dispõe a Resolução nº 10 de 23 de fevereiro de 2016 e de acordo com o Ato 
Normativo nº 10 de 12 de abril de 2020, após a Sessão Jurisdicional, que se inicia à hora regimental, no Auditório Desembargador Olavo 
Acioli de Moraes Cahet, aos interessados será julgado o seguinte processo: 

Observação: Consoante o Ato Normativo nº 10, de 12 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o pedido 
de sustentação oral: 1º Nas sessões de julgamento do Pleno ou dos Órgãos Fracionários do Tribunal de Justiça do Estado Alagoas, 
os advogados poderão realizar sustentações orais por meio de videoconferência, na forma prevista no regimento interno, desde que 
o requeira em até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão. §1º As videoconferências serão efetuadas exclusivamente através do 
sistema Polycom, o qual deverá ser instalado previamente pelo advogado. §2º Os requerimentos para realização de sustentação oral 
serão formulados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, com a indicação do número do telefone de contato do advogado. §3º O 
Tribunal de Justiça disponibilizará 50 (cinqüenta) licenças para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, para uso de 
forma rotativa e impessoal, a fi m de que o sistema Polycom seja utilizado gratuitamente, sem prejuízo de que o advogado interessado 
adquira o licenciamento de uso. §4º A OAB/AL será responsável pelo gerenciamento das licenças, fornecendo as credenciais de acesso 
aos advogados no momento de utilização da plataforma. §5º O Tribunal de Justiça disponibilizará 3 (três) licenças para a Defensoria 
Pública de Alagoas, para uso de forma rotativa e impessoal, a fi m de que o sistema Polycom seja utilizado gratuitamente, sem prejuízo 
de que a instituição adquira o licenciamento de uso. §6º Antes de iniciado o julgamento de processo para o qual haja requerimento de 
realização de sustentação oral, o advogado será contatado através do número de telefone fornecido para que ingresse no ambiente 
virtual em que ocorre a sessão de julgamento. §7º Caso o número indicado não esteja disponível ou a ligação não seja atendida, o fato 
será certifi cado na ata da sessão e o processo será julgado pelos  Desembargadores sem a realização da sustentação oral. Art. 2º Os 
representantes do Ministério Público poderão participar por meio de videoconferência, a partir da abertura dos trabalhos, das sessões de 
julgamento do Pleno e dos Órgãos Fracionários do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. §1º As videoconferências serão efetuadas 
exclusivamente através do sistema Polycom, o qual deverá ser instalado previamente pelo representante do Ministério Público. §2º O 
Tribunal de Justiça disponibilizará 10 (dez) licenças para a Procuradoria-Geral de Justiça, a fi m de que o sistema Polycom seja utilizado 
gratuitamente, sem prejuízo de que o Ministério Público adequarão licenciamento de uso. §3º A Procuradoria-Geral de Justiça será 
responsável pelo gerenciamento das licenças, fornecendo as credenciais de acesso aos Procuradores para utilização da plataforma. O 
Sistema de Agendamento do Advogado está disponível no endereço http://sadv.tjal.jus.br/login.

1 - Reclamação Disciplinar Maceió nº 0501034-87.2021.8.02.0000 (RETORNO DE VISTA,  DES. SEBASTIÃO COSTA FILHO)
Requerente : A. dos P. de U. A. do E. R. P. S.
Advogado : Roberto Tamer Xerfan Junior (OAB: 9117/PA)
Requerente : A. dos P. de U. A. do E. R. C. M.
Advogado : Roberto Tamer Xerfan Junior (OAB: 9117/PA)
Requerente : A. dos P. de U. A. do E. R. P. R.
Advogado : Roberto Tamer Xerfan Junior (OAB: 9117/PA)
Requerente : A. dos P. de U. A. do E. R. P. C.
Advogado : Roberto Tamer Xerfan Junior (OAB: 9117/PA)
Requerido : P. J. M. C.
Advogado : Antônio Fernando Costa (OAB: 2011/AL)
RELATOR: Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo — Corregedor-Geral da Justiça. 
Direção-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos  (11) dias do mês de novembro do ano de 2021(dois mil 

e vinte e um).

KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

*ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 03 DE 16 DE MARÇO 2020
*ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 04 DE 20 DE MARÇO 2020.
*ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 06, DE 21 DE ABRIL 2020
* ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 05, DE 01 DE MAIO DE 2021

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2021/4726
Assunto: ARP – Eventual aquisição de armários de aço



Publicação Ofi cial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: terça-feira, 16 de novembro de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2942 66

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em epígrafe, com fundamento no Parecer GPGPJ nº 769/2021, 
da Procuradoria deste Poder Judiciário, AUTORIZO a celebração da Ata de Registro de Preço abaixo relacionada, decorrente do PE nº 
32/2021, para eventual e futura aquisição e montagem de armários de aço para o Arquivo Judiciário, através do sistema de registro de 
preços, com a seguinte empresa:

- ARP nº 033/2021, celebrada com a empresa JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.157.789/0001-
12, adjudicatária dos Lotes I e II, pelo valor total estimado de R$ 40.320,00 (quarenta mil e trezentos e vinte reais)

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, 11 de novembro de 2021.
 
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/4726)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE 
EIRELI.

DO OBJETO: O objeto deste certame consiste na EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS 
DE AÇO, através do sistema de registro de preços, de acordo com as especifi cações, quantidades e exigências deste Edital 
PE nº. 032/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DO PRAZO: Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor.

DO VALOR: O valor total estimado é de R$ 40.320,00 (quarenta mil e trezentos e vinte reais).

DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo FUNJURIS, registrado com os seguintes dados:

 A) PROGRAMA DE TRABALHO – 02.122.0003.3048- MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO- NATUREZA DE DESPESA: 
449052- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXADA AOS AUTOS.

DA VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no 
Diário de Justiça Eletrônico, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60(sessenta) meses, nos termos 
do inciso II do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, com início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último.

DO REAJUSTE: Os preços são fi xos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas, 
sendo permitida apenas a revisão, na forma do art. 17 e ss. do Decreto 7.892/2013.

Maceió, 11 de novembro de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
ÓRGÃO GERENCIADOR

ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA
Juiz Presidente do FUNJURIS
INTERVENIENTE

JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE 
Representante legal da empresa JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI 
FORNECEDOR

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 133/2021
Processo Administrativo: 2021/4726
Data: 12 de novembro de2021.

Contratado: JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI

Objeto: eventual e futura aquisição e montagem de armários de aço para o Arquivo Judiciário. 
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