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O Tribunal de Justiça, adiante denominado Órgão Gerenclador, nos termos da Lei Complementar n° 123. 
de 14 de dezembro de 2006, oom secreções posteriores, Lei n° 8.686, 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°88.118. de 31 Os 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° 7,692/2013, bem como, no que couber. a Instrução Normativa n° 05/2017-SEGES-MPDG e suas 
alterações, aphcando-se, subsidehamente, a Lei n° 8,666, de 21 de 'unho de 1993, resolve registrar os 
preços da empresa, denominada Fornecedor, quatter_ado a seguir: 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Órgão integrante do Poder Judiciário de Alagoas, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurldicaa do Mlnieleno da Fazenda sob o n. 12.473.062/000148, com sede na 
Praça Marechal Deodoro da F011aeca, n° 319, Centro, Maceió-AL, neste ato representado pelo Esmo. 
Desembargador Presidente KLEVER REGO LOUREIRO, com a Intervenlencla do FUNDO ESPECIAL 
DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS, órgão autónomo vinculado ao Poder 
Judiciário, Inscrito no CNPJ sob n° 01,700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de 
Justiça, representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Cornlaaeo Gestora, Dr, 
ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA. 

FORNECEDOR: 

RJR COMERCIO E SERV1COS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa juddica de direito pendo. areenta no 
Cadastro Nacional de Pessoais Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°. 11.506.825~1-38, com sede na Av 
Sagitário, n° 138, Sala re 2313 A, Sitio Tambor* Alphaville, Baruari/SP, CEP: 06473-073, telefone: (11) 95554-
0606, E-mait aceaceeadeelecereeseasae , nesta ato representada por seu Sécio Administrador, o Sr. 
ROBERTO FLORENT1NO DA 811-VA JR., Solteiro, Advogado, residente e domiciliado na Av Andeerteda, re 20E. 
AP 191, BaruerVSP, CEP: 05473-000. portador do CPF de n°0135.539.839-11. 

CLÁUSULAPRtMEIRA - DO 013JETO 

1.1. O objeto deste certame consista na eventual e Mura contratação de Solução Integrada de 	p&xte de 
Sertwere de Escritório. Annazenarnento, denominada Coage Workspace ausiness Starter, Business Standard e 
Business Plus incluindo suporta técnico remoto, migração de dados e treinamento para adrnmistração da solução. • 
pare atender as necessidade. do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, afraefrs do sistema de registro de 
preços, de acordo com as especificações, quantidades e engencias oeste Edital PE no 020/2021, que é parte 
integrante desta Ata, assim cano a proposta vencedora, independentemente oe transe/iça°. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1.0 Vala total estimado desta ata é de 14 941.000,00 (novecentos e quarenta e um mil reais) conforme tabe 
los consbintes no Aliexu loa Eg,laI PE n° 021/2020. 
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22 No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias deetas e rndiretas decorrentes da execuçâo do 
obien, inclusive tributos atou impostos. encargos sanes, trabalhistas. preveno-Mios, recais e cornercram mon:tens 
tes. taxa de administração, frete, segure e outros neoessarios ao cumprimento integral do objeto da contrafação. 
2 3 O Vahar acama é meramente esumativo. de forma que os pnarnentos devidos á CONTRATA- DA dependerão 
dos quantitativos de serviços efetivamente prestadoS 

LOTE ÚNICO 

IMA ESPECIFIÓAÕÕfl QUART. 

VALOR 
uNrrÁmo 

VALOR 
TOTAL 

Licença de uso de suíte de plataforma de cola2000 RI 290.00 RS 
infeção em nuvem, associada aos serviços de 
suporte e sustentação da patsforrna (0009W 

580.000,00 

Workspace 	Business 	Starter 	ou 	vareio 
superior) 

02 Licença de uso de sults de plataforma de cola- 200 RS 590,00 RS 118.000.'.  
Dotação em nuvem, associada aos sennços de 
suporte e sustentação da platitdorma (Google 

Workspace 	Business 	Standard 	ou 	vir 
superior 

08 Licença de uso de suíte de plataforma de c 	200 RS 690,00 RI 
boraçâo em nu-vem 	associada aos serviços de 
suporte e 	sustentação 	da plataforma 	(Google 

178.000,00 

Workspace 	Ekrsiness 	Plus 	ou 	versão 
superior) 

04 Serviço de Migração 	 t 2400 RI 25,00 RS 60.000,00  de dedos e configurações 
dos &mimos (Caixa Postal, Pastes. Agendas e 
etc.) 

05 Repasse de conhecimento sobre gerenclamento da 
pletelorma em 	nuvem do Google VVorkspaoe 

1 RS 5.000,00 RS 5000,00 

(mõduios administratrvos) Para uma turma de 15  
com carga horana 

mínima de 30 horas 

VALORTOTAL 	  --.----. ...... - .............. - ----..... RI 
941.000,00 
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CLAUSU TERC 

Senti exigida garantia contratual dos serviços fornecidos na presente contrataçao, complern 
legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência 

CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA 

4 1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos ri 
orçamentários consignados peio FUNJURIS, registrados com o seguinte. 

A) PROGRAMA DE TRABALHO, 02.061. 0003. 2114 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDIC 
NATUREZA DE DESPESA 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA. 

 

lARie 
E CO- 

CLÁUSULA QUINTA DO PAGAAENTO 

5.1 5.1 O pagamento referente aos itens 4 e 5 sere efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de 
(unte) dias úteis, contados do recebimento das notas de reciabanento assinadas e o pagai mento referente aos 
itens 1 ao 3, será feda mensalmente relativo á quantidade de cantas estiva- mente habilitadas em ambos os casos 
mediante apresentação doe seguintes documentos: 

Nota fiscal eletrônica em formato normallatura discriminativa, devidamente atestada peto ha- cal contratual; 
Certidão Negativa de Délado/CND, ernibda pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,  Receita Federal; 

C) 	Certidão de FGTS - CRF, emeida peia Caixa Económica Federal; 
Carme° Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria 

%Mita 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 domicilio ou sede da titilaras. 

5.2 	Considera-se para efeito de pagamento o de da entrega da 0.8. na unidade bancária 
5.3 	A apresentação de nota Fiscal/tatura com incorreções ou desacompanhado da documentação requerida 
no 	subitern 5 1. implicara na sua 	devolução à 	CONTRATADA para regularização, Devendo o 
prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentaçao 
5.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma i 
pare tanto. fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data de 
pagamento prevista para o pagamento e o ateimo adimplemento da parece:s, será aquela nen Mente da aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

Onde 
EM = Encargos ~atende: 
N • Ntinsaro de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, 
VP = Valor da Parcea a ser Pagã. 
I • Indico Seekolização financeira • 0,00015438, inS4n1 apurado: 

laTX 	I (511QQ) 
365 

X = Percentual da taxa anual = 6% 

I= 0,00016438 

IZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
NÃO PARTICIPANTES 

5.1. A Ara de Registro de Preços, duram sua 	ncia, poderá ser utilizada vir qualquer Órgão ou qtytidi 

R ÓRGÃOS OU ENTID) 
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Administração Peotica que não tenha participado do certame licsatórro, mediante previa consulta ao órgão 
°crença:idos desde que devidamente comprovada a vantagem, nos termas do ango 21 do DOC/e10 Estadual n°:, 
68.1202019 

6.2, Os órgãos e antidadeS que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
Ata ca.: Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão gerenciador da Ata, para que 
este se manifeste sobre a possibilidade de ede9Ao. 
6.3. As contratações adicionais a que se refere o artigo 21 do Decreto Estadual ri' 68.120/2019, não 
poderão excedei, por área° 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 
Pailicipentes. limitadas ao dobro do quantitativo de cada dem registrado na Ata de Registro de Preços 
para o órgão Gerenciador e Para os Órgãos Parbcipentes, independente do número de órgãos Não - 
Participantes que aderirem, nos termos do art.21, §§3° e 40  do Decreto Estadual re' 88.120/2019 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

7.1 	O preço registrado podera ser revisto em deccesenera de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve c custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Tribuna: (órgão gerenciadrie 
prornover as nece.ssenas negociações junto WS fornecedores 

	

7.2 	Quando o picou recialmente registrado. por motivo superveniente tornaose superior ao praticado no mercado, o Contratante deverá. 
7.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado peio marcado. 
7.2 2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e 
1.2.3 Convocar os demais fornecedores visando Qual oportunidade de negociação 

	

7.3 	Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, rnemante 
requerimento devidamente comprovado não puder ournpre o compromisso. o Contratante poderá 
7 3 1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da penalidade. confirmando a veracidade 
dos mor,vos e comrxovantes apresentados, e se a comurscração ocorrer antes do pedido de torneamento e 
7 3 2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação 

	

7.4 	No havendo exito nas negociees, o Tribunal (orgão gerenciadoe) deverá proceder à revogação da Ata 
cte Registro adotando as medidas cabives para obtenção da wrd,atação nas vantecsa 

CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO 130 REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 O fornecedor fera seu regrstro cancelado nes hipóteses ~Int na Lei Federal ri' 3866, de 21 de (unho de 
1993, ou quando 

~cumprir as condições cia Ata de Rewstro de Preços 
não retirar a respectiva mia de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido oeia Administração 

sem justificativa aceCavel 
C) não aceitar reduzir a seu preço registado na hipótese de este se tornar superior aquees prWv:ados no 
forcado, 

tiver presentes razões cie interesse público; e 
por acordo entre as partes quando o fornecedor. i;utdiante solicitação por escrito aceita peça Administraçáo. 

COmprowor estar impossibrietado de cumper as exigencias do edital que deu origem ao registro de preços ou de 
cumprir as cláusireas e condições do compromisso para Mura e eventual contratação 
8.1.1 O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem devendo sua comunica 
W feita, w fornecedor contratado, por Carrespondancsa com tecto de entrega, 'untando-se comprovante noa 
reopectoos autos. 
8.1.2 No MIO de ter ignorado ou inacesável a sede ou o domicilio ao fornecedor, a comunicação será festa por 
medicação no Diário de Justça Eletrônico, por urna vez e afixação no local de costuma do órgão perenciador, 
eonsiderendose cancelado o registro na data considerada corno de publicação no Diário da Justiça Esstrônrco. que 
reapsetere roma do art 40  da Lei Federal n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006 
8.1.3 Em qualquer das hooteses de cancelamento do registro de preços peastes neste item, é facultada 
Administraçõe s aplicação das penalidades 
82 O escoamento de registro na; hipóteses previstas, assegurados o contras:Seno e e ampla d 



PUI)i:Re  
JUDICIÁRIO 
DE ALAGOAS 

rformekzado por deepactie autorklede competente do órgão gerenciador. 
8.2.1 O fornecedor podará solicitar o cancelamento ao seu registre de elege na oconencza de fato euPerrenierde 
Que venha a compmmeter a perfeita execução conbatual decorrente de caso Matuto ou de torça maior 
devidamente comprovado. 
8.2,2 A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado cteveriá ser formulada com antecedência » 
~tirar de 30 (Cinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento d 
convocatoho, assegurada ceasse prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal n' 8.666, de 21 de junho de 
1993 

CUMULA NONA - DA VI ENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 A Ara de Registro de Preço; vigerá pele prazo de 12 (doze) meses, a contar da data (te sua assinatura. 

    

LÁUSULA DEO 

   

 

-DO REAJUSTE 

 

   

    

    

10 1 Os preços silo fixos e irreausievers no prazo de um ano catado da data limite para a apresentackt das 
propostas, sendo permitiria enas a revisão, na forma do art 17 e ss. do Decreto 7. 2 013 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO 

1 1. A Administração emitira a(s) nota(s) de empenho especificando os serviços objeto deste 
instrumento pretendido e a(s) quantidade(s) entregando-e(s) ao(s) Fornecedor(es) ou 	atendo- a(s) 
porem/a 
11.2, Observado o prazo de entrega previsto no instrumento convocatório. a(a) Fornecedor(es) fará (ao) 
a entrega do objeto deste Instrumento mediante agendamento na DIATI do Tribunal de Justiça de 
Alagoas. 
11.3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.686/93, mediante recibo, o objeto da presente 
iicitação será recebido pelo Fiscal do contrato ou seu substituto legal: 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização. mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas parles em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

Definitivamente, por comissão especialmente designada, que elaborará  relatório paca Ma de 
liberação do pagamento das Notas FiecaieJFaturas e do inicio da contagem do prazo da manutenção 
corretiva em garantia, observado o disposto no art. 89 da lei n ° 8.886arn 
b.1) A verificação técnica e o acedo definitivo das permissões de acesso de usuário aos sisternaS 
serviços prestados deverão ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro dia útil 
após a entrega de todos os acessos aos sistemas e serviços concluldos, 
11.4. O prazo a que se More a alínea 	1" acima não poderá €10( superior a 90 (noventa) dias, salvo 
em casas excepcionais, devidamente panificados e previstos neste edital. 
11.5. Na hipóteses de o turno circunstanciado ou a verificação a que se o item 11.3 não serem, 
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-Ao corno realizados, desde r 
que comunicados a Administração nos 15 (quinze) dias anteriores á exaustão dos mesmos. 
11.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
do serviço, nem ético-prorissiOnal peta perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 
pela lei ou pelo contrato. 
11.7 O objeto deste Instrumento entregue em desacordo com o especificado no instrumento 
convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso. 
obrigando-se o(s) Fornecedor(es) a substitui-}os) no prazo determinado pelo Fiscal, sob pena de ser 
aplicada penalidade. 
11.7.1 Constatada a ocorrencia prevista neste Item. após a notificação por escrito ao(s) Fornecedor(es), :  
será(lio) interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização da 
pendência. 
11 8 O serviço será inteiramente recusado pelo Contratante se seu forriecimeMo se der em desacordo 
com o edital. 

Ata de Registro de Preços 
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11 8 1 No caso de recusa do objeto deste Instrumento. o(s) licitante(s) vencedor(es) lerai(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 recebe-
dor adotara as providências para pagamento o qual devera ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis 
11.10 O aceite/aprovação do(s) matenal(s) pelo tegão licitante não exclui a responsabilidade civil de(s) 
fornecedomesi por vicies de quantidade, ou qualidade de(s) material(is), ou disparidades com as 
especificações estabelecidas no Edital. venficadas. posteriormente. garantindo-se ao órgão licitante as 
kiculdades previstas no ar! 18 da Lel 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidora 

iiatLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS 08RIGAÇÕE5 00 FORNECEDOR (CONTRATADA) lie 
12 1 Assinar a Ata de Registro de Preços em ate 10 (dez) dias tileis, a partir oa convocaçao, podendo o 
prazo ser prorrogado uma vez, por igual penado, quando solicitado peta empresa a ser contratada e - 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração sob pena de decair o dreno a contrafação. 
sem prejuizos das sanções previstas neste Edital_ 
12 2 E facultado á Administração quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os tratantes remanescentes, na ordem de classifitaçao para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas peio primeiro classificado 
12 3 Entregar o obteto deste instrumento em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta 
Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo. o Fornecedor ficare suporto a multa 
12,4 Substituir o objeto deste instrumento em desacordo com a proposta ou com as especificações. ou 

que porventura seja entregue coro defeitos ou Imperfeições, 
12 5 Responder. integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao órgão Gerencrador ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa sua ou dos seus prepostos 
independentemente de outras cominagles contratuais ou legais a que estiver sujeita 
12.6 O Fornecedor não será responsável- 
12 6 1 Por qualquer perda ou dano resultante de caso fonuito ou força maior, 
12 62 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 acertará. sob nenhum pretexto, a transferaincia de. 
responsabilidade do Fornecedor para outras entidades 
12 8 Manter, durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações a serem 
~Sumidas, todas es condições de habilitação e gualdir-aça°  exigidas na contratação 
12.9 Não transferir a outrem no todo ou em parte. o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência 
deste Tribunal de Justiça; 
12.10 Cumprir fletireide as condições contidas neste edital e seus anexos em especial aos aspectos 
contidos nos rtens 3 e lodo Termo de Referencia - Anexo VIII do Balai 

.$1 	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE) 

13,1 O ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE) obriga-se, além das disposições previstas no tem 11 do Termo 
de Peat/abola - Anexo VIII do Edital, a. 

Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro rie Preços. 

Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços regatradoS 
dr Propiciar todas as laceidades indispensavers á boa execução do objeto deste ajuste, inclusrve permitir  acesso dos responsáveis ao FORNECEDOR as dependências do ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATA E) 
desde que devidamente identificados, 
d}Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio ori Fiscal. 
e) Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONTRATADA) de acorda com as condições de peço e prazos 
estabetecidos neste ajuste; 
f)Aplicar as penalidades por deScurnanmento do cateto contratual 

80-5 
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informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas 

g Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da 
Lei, 

k) Procurar auxilio junto ás areas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou juridtcas. 
I) Documentai nos autos todos os fatos dignos de nota. 

m) Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos temias Contratuais 
sempre que nouver descumpnmento de suas clausulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias 
superiores elou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir 
14 6 Fica designado(a) o(a) servidor(a)  	matricula n° 
	  lotar:lota) no(a) 	 . para exercer a função de 
gestor(a)ffiscal da presente ala, devendo representar o Tribunal de Justiça perante o Fornecedor e zelar pela 
boa execução do objeto, nos termos do Ato Normativo n" 048/2019 

CLÁUSULA Dt-C QUINTA - DAS PENALIDADES 
15 1 A ticitante ou contratada que. por qualquer tonna, não cumpnr as normas de licitação ou do contrato celebrado 
está staetta as seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do Ato Normativo n " 
48, de 12 de agosto de 2019 

15.2 Corri fundamente no artigo 7°  da Lei n°  10,5200002, ficará impedida de licitar e contratar com a Adrninrstração 
Pública Estadual e sara descredenciada do sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas e do 
cadastro de fornecedores da CONTRATANTE. pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo da rescsao unilateral do contraio e da aplicação de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total 
da contratação, a CONTRATADA que 

15.2.1, apresentar documentação falsa: 
1522. fraudar a execução do contrato 
15,2.3. comportar-se de modo inidõneo, 
15.2.4. cometer fraude fiscal; Ou 
15.2 5. fizer declaração falsa 

15.3 Para os fins do item 15.2.3, reputar-se-ão inidõneos atos tais corno os descritos nos artigos 92, parágrafo 
único. 96 e 97, parágrafo único, da Lei ri° 8 6561993 
15,4 Com fundamento nos artigos 86 e 87. incisos I a IV, da lei n°8 666, de 1993: e no ar! 7° da Lei n° 10520, de 
17(07/2002, nos casos de retardamento, de filha na execução do contrato ou de inexecuçâo total do objeta, 
garantida a ampte defesa, a contratada poderá ser apertada soladamente, ou juntamente cem as multas definida 
nos itens "15.5" e "151, e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades 

15 4.1 advertência 
154.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do Tribunal de Justiça de Alagoas. por prazo não supericx a dois anos; 
154,3 declaração de inidonisidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a prOpria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anistiar, ou 

15,4.4. rnpedrnento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e descredenciamerrto 
materna de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas. pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem omita* 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais corninações legais. 
15 5 No caso de irexecução total do otteto. garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará 
sujeita á aplicação de rritufta de 15% (quinze por cento) do valor do contrato ou da nota de ~Penh° 
15.5 Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecado. em 
entregas total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço integralmente, a contratada estará sujeita a multa 
de 15% (quinze por cento) do valor correspondente à parte nada-rolante 

5.7 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA' 
15.7 1 deixar de aliciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contadoe de 

data da ordem de serviço, ou 
15.7,2. deixar de realizar. sem causa justificada, os serviços definidos no contraio por 3 



se3Wdos ou por 10040 clisit billetiel•dos; 
15 ir• 3. abilla, Mrt1 lati justificada. a entrega de materiais 

15.8 No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "15.7.1" • 95.7..t acama, a contrateds pcxier 	r sancionada com multa de: 
8.1 - 0,33% (trinta • tires centésimos pcx cento) por dia, peio atraso, na entrega de melena' ou 

execução de servços. calculado sobre o valor correspondente à parte inedImplente. até o limite de 9.9%, 
oreepondentee a ate 30 (trinta) dias de atraso, 

15 8.2 - Q.65 % (sessenta e sara c;entésrmos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou 
execução de sarnas, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do tegão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 
(trinta) dias; 

CLÁUSULA DECHAIA SEXTA • DISPOSIÇÕES RNAI8 

16 1.Fazem parte integrante desta Ate independentemente de transcnção, todas as disposições do ínstrufnerno  
convocatóno da licitação e aquelas constantes da proposta de preços 

E. estando justos e contratados. 05 representantes das pedes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias, de iguai 
teor, para que surtam os devidos efeitos Segais 

tellac,eiátAL,Ade  II de 2021 

Des. KL 
Presidente do Tribunal 	u 

ORGÁO GE 

Dr ALEXAND LEMNE 0€ JES P' REIRA.  
Juiz-Presidente da Comissõo Gesto 	FUNJURIS 

INTERVENIENTE PAGADOR 

ORENT1NO DA SILVA JFL 
RCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

ORNECEDOR 
Sócio Administrador da empresa 

TESTESIUNKAS: 

CRF  //V 72)47-  71 

   

Nome 	 CPF: 	  

9r:SelgÁlki0 
E ALAGOAS 

Ata de Registro de Preços 
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SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 112/2021

Processo Administrativo nº. 2020/4597 
Data: 30 de setembro de 2021

Contratado: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

Objeto: eventual e futura aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. 

ARP nº 022/2021

Gestor: GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO - DGC
Gestor Substituto: DENIS ROBERTO HOSI OCHI - DGC
Fiscal: ALLAN MENEZES DE ALBUQUERQUE - DCMP
Fiscal Substituta: SANDRA MARIA MARTINS MACHADO PRADO – DCMP

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e tendo em vista o art. 67 da Lei nº. 8.666/93, o Ato Normativo nº 117, de 29 de setembro de 2010, Ato Normativo nº 48, de 12 de agosto 
de 2019 e Ato Normativo nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar os servidores, o Sr. GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO (Gestor), o Sr. DENIS ROBERTO HOSI OCHI (Gestor 
Substituto), ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos, o Sr. ALLAN MENEZES DE ALBUQUERQUE (Fiscal) e a Sra. 
SANDRA MARIA MARTINS MACHADO PRADO (fi scal substituta), ambos lotados no Departamento Central de Material e Patrimônio - 
DCMP, para a gestão da ARP nº 022/2021, decorrente do Processo 2020/4597, devendo representar este Tribunal de Justiça perante a 
Contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, cumprindo as atividades de gestão e controle relativas à Cláusula de Gestão 
e Fiscalização indicadas no referido instrumento e no Ato Normativo nº48/2019.

WALTER DA SILVA SANTOS
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2020/9088
Assunto: ARP – Contratação de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denominada 

Google Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus incluindo suporte técnico remoto

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em epígrafe, com fundamento no Parecer GPAPJ nº 636/2021, 
da Procuradoria deste Poder Judiciário, AUTORIZO a celebração da Ata de Registro de Preço abaixo relacionada, decorrente do PE 
nº 020/2021, relativa à contratação de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e armazenamento, denominada 
Google Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus incluindo suporte técnico remoto, com a seguinte empresa:

- ARP nº 023/2021, celebrada com a empresa RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 
11.508.825/0001-38, arrematante do Lote único, pelo valor total de R$ 941.000,00 (novecentos e quarenta e um mil 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, 29 de setembro de 2021.
 
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/9088)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA RJR COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA LTDA – EPP.

DO OBJETO: O objeto deste certame consiste na eventual e futura contratação de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software 
de Escritório e Armazenamento, denominada Google Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus incluindo suporte 
técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça 
do Estado de Alagoas, através do sistema de registro de preços, de acordo com as especifi cações, quantidades e exigências deste 
Edital PE nº 020/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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DO VALOR: O valor total estimado desta ata é de R$ 941.000,00  (novecentos e quarenta e um mil reais).
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos 

e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

DA GARANTIA: Será exigida garantia contratual dos serviços fornecidos na presente contratação, complementar à legal, 
conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência

DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados pelo FUNJURIS, registrados com o seguinte:

A) PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061. 0003. 2114 – MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO; NATUREZA DE 
DESPESA: 339040 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO- MUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA.

DA VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

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 7.892/20133.

Maceió, 29 de setembro de 2021.

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

Dr. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA.
Juiz-Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS
INTERVENIENTE PAGADOR

Sr. ROBERTO FLORENTINO DA SILVA JR. 
Sócio Administrador da empresa RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP
FORNECEDOR

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 111/2021

Processo Administrativo nº. 2020/9088 Data: 30 de setembro de 2021

Contratado: RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP

Objeto: eventual e futura contratação de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e Armazenamento, 
denominada Google Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus incluindo suporte técnico remoto, migração de 
dados e treinamento para administração da solução, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 

ARP nº 023/2021

Gestor: GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO - DGC
Gestor Substituto: DIOGO GALINDO CAVALCANTE - DGC
Fiscal: ARTHUR SILVA PAES BARRETO DOS ANJOS- DIATI
Fiscal Substituta: LUIS GUSTAVO PEIXOTO CAVALCANTE – DIATI

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e tendo em vista o art. 67 da Lei nº. 8.666/93, o Ato Normativo nº 117, de 29 de setembro de 2010, Ato Normativo nº 48, de 12 de agosto 
de 2019 e Ato Normativo nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar os servidores, o Sr. GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO (Gestor), o Sr. DIOGO GALINDO CAVALCANTE (Gestor 
Substituto), ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos, o Sr. ARTHUR SILVA PAES BARRETO DOS ANJOS (Fiscal) e 
o Sr. LUIS GUSTAVO PEIXOTO CAVALCANTE (fi scal substituto), ambos lotados na Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação - 
DIATI, para a gestão da ARP nº 023/2021, decorrente do Processo 2020/9088, devendo representar este Tribunal de Justiça perante a 
Contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, cumprindo as atividades de gestão e controle relativas à Cláusula de Gestão 
e Fiscalização indicadas no referido instrumento e no Ato Normativo nº48/2019.

WALTER DA SILVA SANTOS
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2021/2310
Assunto: ARP – Aquisição de Eletrodomésticos

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em epígrafe, com fundamento no Parecer GPGPJ nº 605/2021, 
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