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Ata de Registro de Preços 

Pregão Eletrônico n° 040/2020 
	

Processo n° 2020/4597 

Ata de Registro de Preços n°   022  /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 
Nacional 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 Exmo. 
Desembargador Presidente KLEVER RÊGO LOUREIRO, com a interveniência do FUNDO 
ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS, órgão autônomo 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 Comissão Gestora, 
Dr. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA. 

FORNECEDOR: 

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°. 02.405.020.0001-78, com sede na Rua Pedro Alves, n°945, 
Bairro do Centro, Guarapuava/PR, CEP: 85.010-080, telefone: (42) 3622-9554, E-mail: 
microserviceeletronicosOgimailcom 	neste ato representada por sua representante legal, a Sra. CLEIDE 

THOMAZINI, brasileira, casada, portadora do RG de n°8.417.961-2 Órgão expedidor SSP/PR, portadora do CPF 
de n° 049.885.199-02, Endereço residencial: Rua Pedro Alves, n° 1121, Centro — Guarapuava - PR.CEP: 85040-
080. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OLIERYt: 

1.1. O objeto deste certame na eventual e futura aquisição de eletrodomésticos e eletroeletreinicos, através do 
sistema de registro de preços, nos termos do edital de PE n° 040/2020 que é parte integrante desta Ata, assim 
como as propostas vencedoras, independente de transcrição. 

CLEIDE 
THOMAZINI 	 

SIERDOVSKL:=2
Z "
=7-4:5"---  

04988519êOZEZ 
SG-5 



Ata de Registro de Preços PODER, 
iUDICIARIO 
DE ALAGOAS 

SG-5 

CLEIDE 
THOMAZINI " 

SIERDOVSKI: 	- 
1349885199025j2t 

2.1 O valor total desta ata é de 125 10.998,00 (dez mil, 
ajustada do edital de PE n°040/2020. 

novecentos e noventa e oito reais), conforme proposta 

TELEFÓNICOS LOTE V — APARELHOS 
QTD VALOR VALOR 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TOTAL MARCA/MODELO UNITÁRIO TOTAL 

1 APARELHO DE TELEFONE COM FIO 100 INTELBRAS COM FIO R$ 64,48 R$ 
dom chave T/P; opção de multifrequencial e PLENO 6.448,00 
decádico; 	tecla 	mute, 	tecla 	flash; 
transparência nos serviços ofertados pelo 
PABX; tempo de flash 300ms; compatIve 

N 

com centrais telefônicas; tecla de ajuste do 
olume; função de rediscagem; Assistência 

técnica local especializada. 
Referência: Intelbrás, Panasonic, Motorola. 
Garantia mínima: 12 meses. 

2 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com 25 INTELBRÁS SEM FIO R$ 182,00 R$ 
as especificações: viva-voz; frequência 1.9 TS 5120 4.550,00 
GHz; 	display 	iluminado; 	localizador 	do 
monofone; adaptador; tensão: 220v; Viva- 
voz; Rediscagem; Com assistência técnica 
local especializada. 
Referência: intelbrás, Panasonic, Motorola. 
Garantia mínima: 12 meses 

Valor total do Lote V R$ 10.998,00 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA 

3.1. Prazo de entrega: será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho 
pelo fomecedor, que se caracterizará com o envio de um e-mail válido informado na proposta a ser 
apresentada. 
3.2. O Fornecedor fará a entrega do objeto deste instrumento no Departamento Central de Material e 
Patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, localizado na Avenida Jucá Sampaio, n° 1049 — 
Barro Duro, CEP: 57045-365, Maceió/AL. Fone: (82) 3328-3143/Fax: (82) 4009-3688/4009-3689. 

CLÁUSULA QUARTA — DA DESPESA  

4.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados pelo Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário - FUNJURIS, 
registrado com os seguintes dados: 

A) PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122. 0003. 3048 — MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
NATUREZA DE DESPESA: «9052— EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO 

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: 
a) Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal contratual; 
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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. 
52 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 
5.3 A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no 
subitem 	5.1, 	implicará 	na 	sua 	devolução 	à 	CONTRATADA 
para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 
5.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha conconido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data 
de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da 
aplicação da seguinte fórmula: 

  

   

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 =t6/1001 	 I = 0,00016438 
365 

    

X = Percentual da taxa anual = 6% 

     

 

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES 
NÃO PARTICIPANTES 

  

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, nos termos do artigo 21 do Decreto Estadual n° 
68.120/2019. 
6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
Ata de 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 contrafações adicionais a que se refere o artigo 21 do Decreto Estadual n° 68.120/2019, não 
poderão exceder. Dor órgão ou entidade. a 50% (cinauenta Por cento) dos auantitativos dos itens do  
instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Precos para o óraão 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. 

'CLÁUSIlifit6ETINIA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGisutp DES 

1.1 O preço registrado podara 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 gerendador) promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 
7.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se 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 
mercado; 
7.2.2 Frustrada a negociação, o fomecedor será liberado do compromisso assumido; e 
7.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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7.3 Quando o preço de mercado tomar-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 dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
7.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
7.4 Não havendo êxito nas negociações, o Tribunal (órgão gerenciador) deverá proceder á revogação da Ata de 
Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

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

sem justificativa aceitável; 
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior àqueles praticados no 

mercado; 
tiver presentes razões de interesse público; e 
por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito aceita pela Administração, 

comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu origem ao registro de preços ou de 
cumprir as cláusulas e condições do compromisso para futura e eventual contratação. 
8.1.1 O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, devendo sua comunicação 
ser feita, ao fornecedor contratado, por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos 
respectivos autos. 
8.1.2 No caso de ser ignorada ou inacessível a sede ou o domicílio do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário de Justiça Eletrônico, por uma vez, e afixação no local de costume do órgão gerenciador, 
considerando-se cancelado o registro na data considerada como de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, que 
respeitará a forma do art. 4°, da Lei Federal n°11.419, de 19 de dezembro de 2006. 
8.1.3 Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste item, é facultada à 
Administração a aplicação das penalidades. 
8.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
8.2.1 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente 
que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 
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. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTE 

10.1 Os preços são fixos 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO 

11.1 A Administração emitirá a(s) nota(s) de empenho especificando o objeto deste instrumento 
pretendido e a(s) quantidade(s), entregando-a(s) ao(s) Fornecedor(es) ou remetendo-a(s) por e-mail. 
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a) O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho 
pelo fornecedor, que se caracterizará com o envio de um e-mail válido informado na proposta a ser 
apresentada; 
11.2. Observado o prazo de entrega previsto neste Instrumento convocatório, o(s) Fornecedor(es) fará 
(ão) a entrega do objeto deste instrumento no Departamento Central de Material e Patrimônio do Tribunal 
de Justiça do Estado de Alagoas, localizado na Avenida Jucá Sampaio, n° 1049 — Barro Duro, CEP: 
57045-365, Maceió/AL. Fone: (82) 3328-3143/Fax: (82) 4009-3688/4009-3689. 
11.3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8_666/93, modificada pela Lei 8 883/94, mediante 
recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo Fiscal da Ata ou seu substituto legal: 

Provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 
do(s) produto(s) entregue(s) com a especificação; 

Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do(s) produto(s) e 
consequente aceitação do Contratante. 
11.4 O objeto deste instrumento deverá ser novo e devidamente acondicionado em suas embalagens 
originais, fazendo constar à descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação e 
validade, de acordo com as características individuais de cada produto, com a sua respectiva 
identificação. 
11.5. Uma vez entregue o objeto deste instrumento, iniciar-se-á a etapa de verificação, que 
compreenderá a verificação dos quantitativos entregues, sendo posteriormente aferida a conformidade e 
atestado por escrito o seu recebimento. 
11.6. 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 substituí-10(s) no prazo determinado pelo Fiscal, sob pena de ser aplicada 
penalidade. 
a) Constatada a ocorrência prevista neste item, após a notificação por escrito ao(s) Fornecedor(es), 
será(ão) interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização da 
pendência. 
11.7. Ó objeto será inteiramente recusado pelo Órgão Gerenciador nas seguintes condições: 

Caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas no edital, seus anexos ou da 

proposta; 
Caso apresente problemas de acondicionamento: embalagens violadas, vazamentos, objetos 

quebrados etc. 
Caso o(s) fornecedor(s) apresente(m) marca(s) diferente(s) da(s) cotada(s), salvo em situações 

supervenientes devidamente justificadas e aprovadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Alagoas. 
11.8. No caso de recusa do objeto deste instrumento, o(s) licitante(s) vencedor(es) terá(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 10 (dez) dias úteis. 
11.10. Ó 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). 

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 o objeto deste instrumento em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso 
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 
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que porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições. 
12.5 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Órgão Gerenciador ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações 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 fortuito ou força maior; 
1Z6.2 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 de 
responsabilidade do Fornecedor para outras entidades. 
12.8 Manter, durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 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 fielmente as condições contidas nesta Ata, Edital e seus anexos, especialmente aquelas 
contidas no item 6 do Termo de Referência. 

   

   

TCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE) fi 

   

 

13.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE) obriga-se a: 
Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços; 
Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 
Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste ajuste, inclusive permitir o livre 

acesso dos responsáveis do FORNECEDOR às dependências do ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE), 
desde que devidamente identificados; 

Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal; 

Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONTRATADA) de acordo com as condições de preço e prazos 
estabelecidos neste ajuste; 

f) Aplicar as penalidades por descumprimento do objeto contratual. 

Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

Documentar as necessidades de alteração do Sistema e encaminhar para a Contratada; 
Testar, após instalação, os equipamentos; 

Prestar todas as informações e orientações à Contratada, com relação ao serviço/produto a ser ofertado. 
Efetuar o recebimento e aceitação do objeto. 

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

ZellefilleCLAUSULA DÉCIMA QUARTAI DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

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 do contrato: 

Emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 

Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 
Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 
Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do • trato, determinando 95 
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providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da 

execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato. 

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 
corresponsabilidade 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 do contrato: 

Prorrogar o Contrato junto á Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser I 
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a 
prestação de serviços e com antecedência razoável; 

Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 
cl) Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que 
tenham implicações na atestação; 

Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital ou 
Contrato e com a Lei; 

Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser 
submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 

Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente 
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou 
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da 
execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da 
Lei 8.666/93 e alterações; 

Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato pela 
Administração; 

Nimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por tais 
informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

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

Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas.  

I) Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 
m) Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos termos Contratuais, 
sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias 
superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 
14.6 Fica designado(a) o(a) servidor(a) 	  matrícula n° 
	 , lotado(a) no(a) 	 , para exercer a função de 
gestor(a)/fiscal da presente ata, 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 DÉCIMA QUINTA - DAS PrelS 

15.1 A licitante ou contratada que, por qualquer forma, não cumprir as normas de licitação ou do contrato 
celebrado está sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do Ato 
Normativo n.° 48, de 12 de agosto de 2019. 
15.2 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública Estadual e será descredenciada do sistema de cadastramento de fornecedores do Estado 
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de Alagoas e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (anca) anos, garantida a 
ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato 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; 
15.2.2. 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 como os descritos nos artigos 92, parágrafo 
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n°8.666/1993. 
15.4 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n°8.666, de 1993; e no art. 7° da Lei n°10.520, de 
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, 
garantida a ampla defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas 
nos itens "15.5" e "15.6", e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades 

15.4.1. advertência; 
15.4.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do Tribunal de Justiça de Alagoas, por prazo não superior a dois anos; 
15.4.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
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 anterior; ou 

15.4.4. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e descredenciamento 
sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
15.5 No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará 
sujeita à aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato ou da nota de empenho. 
15.6 Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, em 
entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço Integralmente, a contratada estará sujeita a 
muita de 15% (quinze por cento) do valor correspondente à parte inadimplente. 

15.7 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
15.7.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da 

data da ordem de serviço; ou 
15.7.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias 

seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados; 
15.7.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais. 

15.8. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "15.7.1" e "15.7.2" acima, a contratada 
poderá ser sancionada com multa de: 

15.8.1 — 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 
correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 

15.8,2 — 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente â parte 
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 
(trinta) dias: 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS a 

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

E, estando justos e contratados, os representantes das partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias, de igual 
teor, para que surtam os devidos efeitos legais. 
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Maceió/AL,  29de  09  de 2021. 

Des. KL 	 1 IRO 
Presidente do Trib 	 Alagoas 

ÓRGTO  

Dr. ALEXAN 	ENI E DE JES S EREIRA. 
Juiz-Presidente da Comissão Gestor do FUNJURIS 

INTERVENIENTE PAGA OR 
CLEIDE THOMAZItr"Tj. 

SIERDOVSKI: 
04988519902 	"=,f, 

CLEIDE THOMAZINI 
Representante legal da empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 
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TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO CELEBRADA ENTRE O TJAL E Fl COMERCIO EM 
GERAL EIRELI. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 
319, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/001-08, neste ato representado pelo Exmo. Sr. 
Presidente, Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO; doravante denominada CONTRATANTE, com a interveniência do 
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO — FUNJURIS, órgão autônomo 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 Comissão Gestora, Dr. ALEXANDRE LENINE DE 
JESUS PEREIRA, e, de outro lado, Fl COMERCIO EM GERAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°. 07.999.951/0001-65, com sede na 
Rua Herildo Brito, n° 287, B, Santos Dumond, CEP: 49.087-250, Aracaju/SE, neste ato representada por seu Sócia-
proprietário, FAFtAD DOS SANTOS MERCÊS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
sob o n. 999.404.265-34, portador da Cédula de Identidade n. 36414697, expedida pela SSP/SE, residente e 
domiciliado na Rua Herildo Brito, n° 287, B Santos Dumond, CEP: 49087-250, com fulcro no Art.65, inciso II da Lei 
8.666/93 e no art. 19, inciso III, do Decreto Estadual n°29.342/2013, ambos combinados com a previsão consta na 
ARP em comento, em sua Cláusula Oitava item 8.1., "e" e bem como não foi alcançado o comando art. 2°, alínea 
"a" do Ato Normativo n° 08/2020, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 2021/3207, com 
amparo no Parecer GPAPJ n° 244/2021 c/c Despacho GPAPJ n° 675/2021 resolvem cancelar amigavelmente a 
Ata de Registro de Preço n° 6/2020, pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA —alleelleallealale 

1.1. Fazem parte do presente termo cancelamento, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o Processo Administrativo n°. 2021/3207. 

2.1 O objeto do presente instrumento decorre da necessidade de cancelar os preços registrados na Ata de Registro 
de Preços n° 6/2020, amigavelmente, decorrente da situação permanente de pandemia ocasionada pela Covid-19 
trouxe consequências relacionadas à desaceleração da economia com reflexos na elevação do dólar e das comoditi-
es, não tendo como honrar parcialmente os preços avençados em ARP n° 08/2020, uma vez que o fornecedor com-
provou a impossibilidade de cumprir as exigências do edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as 
cláusulas e condições do compromisso para futura e eventual contratação, com espeque nos art. 65, II, da Lei Fede-
ral n°8/666/93 e do art. 19, inciso III, do Decreto Estadual n°29.342/13, combinados com a previsão da ARP em sua 
Cláusula Oitava — Do Cancelamento do Registro de Preços, item 8.1. alínea "e". 

2.2 Os efeitos deste termo deverão alcançar o cancelamento parcial do emoenho lançado pelo FUNJURIS de  
28 de janeiro de 2021 n° 2021NE00012. com  o saldo a liauidar de R$ 20.610.00 (vinte mil seiscentos e dez re-
ais), 

e.. Á. lei 	rennean A 
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3.1 - O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Eletrônico da Justiça do Estado de 
Alagoas, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei n°. 8.666/93. 
E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente, em cinco vias 
de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

4.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer 
outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual 
teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas 
testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo. 

Maceió, 	gde 	6,9 	de 2021. 

KLEVER.R3CO LOUREIRO 
Des. Presidente 	ribunal de Justiça de Alagoas 

CONTRATAN 

ALEXANDR LENINE DE JESU P REIFtA 
Juiz Presidente da Comissão Gestor do FUNJURIS 

FARAD DOS SANTOS Assinado deforma digital 
por FARAD DOS SANTOS 

MERCES:9994042653 MERCES:99940426534 

4 	 Dados: 2021.09.15 
09:47:13-03W 

FARAD DOS SANTOS MERCÊS 
Representante Legal da Empresa Fl COMERCIO EM GERAL EIRELI 

en_71en_n 
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 Trata-se de solicitação formulada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Palmeira dos Índios, para pagamento de honorários 
periciais em favor de Eduardo Alves Gomes, pelos serviços prestados nos autos do processo judicial nº 0701463-05.2016.8.02.0046.

Autorizo o pagamento dos honorários periciais, no valor total de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), de acordo com as 
reservas orçamentárias realizadas pela DICONF (ID 1296444 e ID 1296446), bem como os despachos contidos nos Histórico 3 e 4 e 
documentação apresentada, nos moldes das Resoluções TJAL nº 12/2012, TJAL nº 16/2019  e TJAL nº 04/2020.

À Diretoria-Adjunta de Contabilidade e Finanças - DICONF, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Maceió, 30 de setembro de 2021.

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Processo nº 2021/10308
Requerente: DESEMBARGADORA ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
Assunto: Transferência de férias 

 DESPACHO

Trata-se de pedido formulado pela Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento, pleiteando a transferência de suas férias, 
relativas ao 1º (primeiro) período do exercício de 2021, agendadas para o período de 1º a 20 de outubro de 2021, para serem usufruídas 
entre os dias 06 a 25 de outubro do corrente ano, em razão da necessidade do serviço.

Diante das informações prestadas pela Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas (ID 1298496), defi ro o pedido de transferência de 
férias apresentado pela requerente. 

À Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas, para anotações e arquivamento.
Publique-se.

Maceió, 30 de setembro de 2021.

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08/2021

Processonº2020/14485
ProcessoOriginárioNº2019/7662

NOTIFICANTE: Tribunal de Justiça de Alagoas – TJ/AL.

NOTIFICADO: LORIVALDO MALARA DE ANDRADE - BRASCOMP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Araguaia, 3327, Sala I, c 2, Alphaville Industrial – Barueri – SP – CEP-74.093-250

Assunto: Notifi cação da aplicação de sanção administrativa

O Estado de Alagoas, por intermédio do Tribunal de Justiça de Alagoas, neste ato representado peloSubdiretor Geral, vem NOTIFICAR a Empresa 
Brascomp Tecnologia acerca da aplicação da
Sançãode MULTA, conforme decisão motivada publicada no DJE em 20.09.2021. 
Assim, fi ca V.Sª. notifi cada para, querendo, pessoalmente ou mediante representação, apresentar recurso administrativo no prazo máximo de 
20(vinte)dias, conforme determina o art. 48, §4º do Ato Normativo nº 35/2020, a contar da data da publicação desta notifi cação, dirigido à autoridade 
superior, o Des. Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, por intermédio da Subdireção Geral, no endereço eletrônico: subdirecao@tjal.jus.
br  ou no endereço físico indicado em epígrafe.
Por oportuno, informo que os autos do processo administrativo número: 2020/14485 se encontram à sua disposição para vista, na Subdireção 
Geral, das 07:30h às 13:30h, podendo obter certidões ou cópias reprográfi cas ou digitalizadas dos dados e documentos que o integram, 
ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

Maceió, 30 de setembro de 2021.

WALTER DA SILVA SANTOS
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/3207
Assunto: Cancelamento da ARP n° 06/2020

DESPACHO

Conforme documentos constantes do Processo Administrativo em epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ nº 244/2021 
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c/c Despacho GPAPJ nº 675/2021 da Procuradoria Administrativa e decisão do Presidente desta Corte constante no ID 1270714, 
DETERMINO a RESCISÃO AMIGÁVEL da ARP nº 06/2020, nos moldes do Termo de Rescisão, com fulcro no  Art.65, inciso II da Lei 
8.666/93 e no art. 19, inciso III, do Decreto Estadual nº 29.342/2013, ambos combinados com a previsão consta na ARP em comento, em 
sua Cláusula Oitava item 8.1., “e”,  que possuía por objeto a aquisição de aparelhos de condicionadores de ar split, celebrado com a F.I 
COMÉRCIO EM GERAL EIRELI, cujos efeitos deverão alcançar o cancelamento parcial do empenho lançado pelo FUNJURIS de 28 de 
janeiro de 2021, nº 2021NE00012, com o saldo a liquidar de R$ 20.610,00 (vinte mil seiscentos e dez reais).

Após a publicação do presente despacho, remetam-se os autos ao FUNJURIS para anulação de eventuais empenhos ainda 
pendentes relativos ao Contrato n° 55/2016, caso ainda não tenham sido cancelados.

 
Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Maceió, 29 de setembro de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL da ARP nº 06/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/3207).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA FI COMERCIO EM GERAL EIRELI

DOS DOCUMENTOS: Fazem parte do presente termo cancelamento, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o Processo Administrativo n°. 2021/3207.

DO CANCELAMENTO: O objeto do presente instrumento decorre da necessidade de cancelar os preços registrados na Ata de 
Registro de Preços nº 6/2020, amigavelmente, decorrente da situação permanente de pandemia ocasionada pela Covid-19 trouxe 
consequências relacionadas à desaceleração da economia com refl exos na elevação do dólar e das comodities, não tendo como 
honrar parcialmente os preços avençados em ARP nº 08/2020, uma vez que o fornecedor comprovou a impossibilidade de cumprir 
as exigências do edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições do compromisso para futura e 
eventual contratação, com espeque nos art. 65, II, da Lei Federal nº 8/666/93 e do art. 19, inciso III, do Decreto Estadual nº 29.342/13, 
combinados com a previsão da ARP em sua Cláusula Oitava – Do Cancelamento do Registro de Preços, item 8.1. alínea “e”.

2.2  Os efeitos deste termo deverão alcançar o cancelamento parcial do empenho lançado pelo FUNJURIS de 28 de janeiro de 2021, 
nº 2021NE00012, com o saldo a liquidar de R$ 20.610,00 (vinte mil seiscentos e dez reais).

DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maceió, 29 de setembro de 2021 

KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Des. Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
CONTRATANTE

ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS

FARAD DOS SANTOS MERCÊS
Representante Legal da Empresa FI COMERCIO EM GERAL EIRELI

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/4329
Assunto: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº94/2019

DESPACHO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público representativo do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o 
nº 12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, 
neste ato representado por seu Presidente Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL 
DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o nº 
01.700.776/0001-87, estabelecido no Anexo I do Tribunal de Justiça, representado neste ato pelo juiz de direito presidente da Comissão 
Gestora, Dr. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA, resolvem apostilar o Contrato nº 94/2019, celebrado entre este Tribunal de 
Justiça de Alagoas e a empresa CAPGEMINI BRASIL S.A., estabelecida na Rua Zacarias de Azevedo, 399, Sala 316, Centro, Maceió/
AL, inscrita no CNPJ sob o n° 65.599.953/0029-64, tendo por objeto a contratação de serviços de serviços de desenvolvimento e 
sustentação de sistemas da informação. 

O presente termo de apostilamento visa o reajuste do valor contratual, na forma de seu item 8.2, conforme variação do IPCA/IBGE 
verifi cada no período de novembro/2019 a outubro/2020, no percentual de 3,918210%, com efeitos fi nanceiros a contar de 29 de outubro 
de 2020.

Os efeitos do presente reajuste incidirão a partir de 29 de outubro de 2020.
Em virtude do aumento tratado acima, o valor global do Contrato n° 94/2019 passará de R$ 16.086.954,00 (dezesseis milhões, 

oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais) para R$ 16.441.108,97 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, 
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