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TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 018/2021— TJ/AL 
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 	/2021— MUNICÍPIO DE MACEIÓ 

i TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
1 TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, 

I VISANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES 
! PREVISTAS NO PROGRAMA MULHER 

SEGURA E PROTEGIDA 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal Deodoro, 319, 
Centro, Maceió/AL, inscrito sob o CNPJ n. 12.473.062/0001-08, neste ato representado por seu Presidente, o DES. 
KLEVER REGO LOUREIRO, doravante denominado TJ/AL e o MUNICÍPIO DE MACEIÓ, situado Rua Sá e 
Albuquerque, 235, Jaraguá. CEP: 57022-180, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob n° 12.200.135/0001-80, neste ato 
representado por seu Prefeito, o Sr. JOÃO HENRIQUE HOLANDA CALDAS, doravante denominado MUNICÍPIO 
DE MACEIÓ, com interveniência da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar, neste ato representada pelo Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO resolvem 
CELEBRAR o presente Termo de Convênio de Cooperação Técnica, conforme Processo Administrativo n°2021/2490 
e sob os termos e condições contidos nas cláusulas expressas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇAO LEGAL 

1.1. 	Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo n° 2021/2490, com amparo no 
pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por meio do Parecer GPAPJ n° 
363/2021 devidamente autorizado pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, bem como 
nas disposições do art.116, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e legislação correlata bem 
como na Constituição Federal de 1988. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO GERAL 

2.1. O presente Termo de Convênio de Cooperação Técnica tem por objetivo a execuções de ações previstas no 
Programa Mulher Segura e Protegida, com vistas à consolidação da Política Nacional e do Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, em conformidade ao Decreto n° 10.112, de 12 de novembro de 2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETIVO ESPECIFICO 

3.1. O presente termo tem por objetivos específicos integrar e ampliaras serviços públicos existentes destinados às 
mulheres em situação de violência, por meio da articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da 
justiça, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia financeira, em especial, através da implementação e 
o funcionamento da Casa da Mulher Alagoana  a qual funcionará junto ao prédio do Juizado de Violência 
Doméstica de Maceió, na Praça Sinimbu, n°119. 

§1° O Programa Mulher Segura e Protegida garante a união necessária de esforços para combater as várias formas 
de violência contra as mulheres e assegurar o acesso a uma estrutura de atendimento adequada às suas diversas 
demandas. O Programa consiste na execução de ações estratégicas para a integração dos diversos serviços 
públicos no atendimento das mulheres em situação de violência. Além disso, prevê a ampliação e a adequação dos 
atendimentos especializados nos âmbitos da saúde, da justiça, socioassistencial, psicossocial e promoção da 
autonomia econômica. 

§2° A Casa da Mulher Alagoana é um conceito de equipamento público que concentra, no mesmo espaço físico, os 
principais serviços especializados e multidisciplinares de atendimento às mulheres em situação de violência 
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adaptados à realidade institucional local. 

§3° A Casa da Mulher Alagoana poderá oferecer os seguintes serviços públicos estratégicos, tendo como parâmetro 
as tipologias de construção adotadas pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres: 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher; 
Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
Promotoria Pública Especializada da Mulher; 
Defensoria Pública Especializada da Mulher; 
Atendimento psicossocial; 

O Alojamento de passagem; 
Brinquedoteca; 
Serviço de orientação e direcionamento para programas de auxílio, promoção da autonomia econômica, 
geração de trabalho, emprego e renda, bem como a integração com os demais serviços da rede de saúde e 
sócio assistencial; e 
Central de Transportes, que integrará os serviços da Casa aos demais serviços existentes na rede de 
atendimento às vítimas de violência. 

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES 

4.1. Os participes assumem as seguintes obrigações: 

atuar de maneira articulada e em parceria, propiciando as condições necessárias e preventivas de 
fortalecimento da Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, e suas alterações, e da Lei n° 13.104, de 9 de março de 
2015, observadas as respectivas esferas de atuação; 

promover a formação e a capacitação permanente dos agentes públicos na temática da violência contra as 
mulheres, por meio de seminários, palestras, encontros, campanhas e cursos multidisciplinares, presenciais ou 
à distância; 

estimular a mudança cultural, a partir da disseminação de ações que garantam o respeito às especificidades 
da mulher no âmbito do sistema de justiça e segurança pública; 

promover ações que visem dar celeridade aos julgamentos dos casos de violência contra as mulheres, em 
especial de crimes de violência sexual e de mortes violentas de mulheres; 

intercambiar informações, documentos e apoio técnico institucional, necessários à fiel execução do objetivo 
do presente instrumento; 

unificar os registros de dados dos atendimentos e de processos para fins de estatísticas e divulgação de 
informações sobre a Lei 11.340/2006, em especial à identificação das vítimas de crimes de violência sexual e de 
mortes violentas de mulheres; 

monitorar as ações desenvolvidas, divulgando seus resultados periodicamente. 

4.2. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas: 

fornecer material de consumo como: água, café e similares; 
fornecer serviço de copa e limpeza; 
fornecer material de expediente; 
fornecer impressoras; 
assumir as despesas de telefonia fixa, link de dados, água e energia; 

O disponibilizar guarda judiciária; e 
g) possibilitar adesão ao sistema IRIS. 

4.3. Compete ao Município de Maceió: 

realizar o atendimento preferencial das vitimas através nos CREAS e CRAS; 
disponibilizar 4(quatro) recepcionistas para o 1° atendimento das vitimas; e 
disponibilizar 01(uma) técnica de enfermagem. 
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C 	 CLÁUSULA QUINTA: DA EXCLUSAO DE RESPONSABILIDADE 

5.1. Os vínculos jurídicos, financeiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente por uma das partes são de 
sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a título de solidariedade ou subsidiariamente ao outro participe. 

[ 	 CLAUSULA SEXTAF DA GESTÃO 	 -.1 

6.1. Cada Participe indicará representantes para acompanhar o desenvolvimento dos objetivos e obrigações 
estabelecidos, e se comunicarão por escrito, no curso da execução dos serviços, diretamente ou por quem vierem a 
indicar, e fiscalizar a fiel observância das disposições deste Termo. 

Parágrafo Único. Os gestores indicados por cada órgão terá como atribuição. 

acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento do objeto do Termo, devendo zelar pelo fiel cumprimento das 
obrigações assumidas; 

será responsável pelas comunicações entre as partes; 
será responsável pela fiscalização integral do presente Termo; 
solicitar a renovação do presente Termo, com, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência, 

encaminhando, se possível, já a anuência de renovação do órgão participe. 

r 	 CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS HUMANOS 	 1 

7.1. Incube aos partícipes a mobilização dos recursos humanos que se fizerem indispensáveis à execução das 
atividades que venham a ser implementadas. 

f 	 CLÁUSULA OITAVA: DA UTILIZAÇAO DE PESSOAL 	 i 

8.1. O pessoal utilizado pelos partícipes na execução deste Termo, na condição de servidores, empregados, 
autônomos, empreiteiros ou outros, nenhuma vinculação ou direito terão em relação à outra Parte, ficando a cargo 
exclusivo da respectiva Parte que os contratou a integral responsabilidade concernente aos seus direitos, mormente 
os trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade ou subsidiariedade dentre os Partícipes. 

E_ 	 CLÁUSULA NONA: DO ÓNUS 	 j 

9.1. As despesas do objeto do presente Termo correrão à conta das dotações próprias de cada participe, conforme 
as responsabilidades de cada um, mediante suas específicas dotações e rubricas orçamentárias, no que couber. 

E 	 CLÁUSULA DECIMA: DA ALTERAÇÃO 	 I 

10.1. Quaisquer modificações deste Termo deverão ser efetuadas por meio de Termos Aditivos celebrados entre as 
partes, com amparo no art. 65, da Lei n°8666/93, vedada a modificação do objeto. 

Í 	 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGENCIA 	 i 

11.1. O presente Termo terá vigência até 31/12/2024, podendo, por interesse das partes ocorrer a sua renovação 
através de termos aditivos. 

r 	 CLÁUSULA DËCIMA SEGUNDA: DA RESCISAO E DA DENUNCIA 

12.1. 	O 	presente 	Termo 	poderá 	ser 	rescindindo 	pelo 	descumprimento 	das 	obrigações 	pactuadas, 
independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos das disposições 
contidas nos artigos 77 a 80, da Lei n°8.666/93. 

§1°Qualquer dos Cooperados poderá denunciar o presente Termo independente da ocorrência de quaisquer motivos 
e sem que lhe caiba qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, de 30 (trinta) dias, por escrito, 
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resguardados o projeto em andamento. 

§2° Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalho em fase de execução serão definidos e 
resolvidos de comum acordo para que atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um 
desses trabalhos e das pendências dos trabalhos em andamento. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRAÏDAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Cada parte assumirá suas respectivas responsabilidades fiscais, previdenciárias, trabalhistas, entre outras, 
especialmente o pagamento dos salários de seu pessoal (empregados, representantes, prepostos ou terceiros) que 
tenham sido contratados ou eventualmente venham a ser contratados para a execução do objeto deste Termo. 

13.2 O presente instrumento não estabelece qualquer forma de sociedade, associação, agência, consórcio, vínculo 
trabalhista ou responsabilidade solidária entre as partes, e as suas obrigações e direitos não poderão ser cedidos ou 
transferidos, no todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, da outra parte. 

13.3 Quaisquer omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento dos termos e condições deste 
instrumento ou no exercício de prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o 
direito da outra parte de exercê-las a qualquer tempo. 

13.4 As disposições deste instrumento refletem a íntegra dos entendimentos e acordos com relação ao Termo ora 
firmado, prevalecendo sobre quaisquer outros entendimentos e propostas anteriores, escritos ou verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  DA PUBLICAÇAO 

14.1 A eficácia deste Termo de Convênio de Cooperação Técnica fica condiciona a publicação do presente 
instrumento pelos signatários, nos respectivos diários oficiais, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n°. 
8.666/1993, com alterações posteriores. 

CLÁUSULA  DECIMA QUINTAF  DO FORO  

15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controversias 
surgidas em decorrência do presente Termo de Convênio de Cooperação Técnica. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo de Convênio de Cooperação Técnica em 5(cinco) vias, 
na presença das testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 

Maceió/AL, 24 de maio de 2021. 

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 	Prefeito do, 

TUTMÉS AIRAN DE ALB ERQUE MELO 
Desembargador Presidente da Coordenadoria Estadual d 	ulher em Situação de ViolênCià Doméstica e Familiar 

'Ca-4 	áo 14i 

icípio de Maceió 
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PLANO DE TRABALHO 

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 018/2021— TJ/AL 
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 	12021— MUNICÍPIO DE MACEIÓ 

1-ORGAOIENTIDADE PROPONENTE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

2-C.N.P.J 
12473.062/0001-08 

3-ENDEREÇO 
Praça Marechal Deodoro, 319, Cent o 

4-CIDADE 
MACEIÓ 

5-U.F. 
AL 

6-C.E.P. 
57.020-919 

7- DD/TELEFONE 
82 4009 3100 

8-EA 
ESTADUAL 

9-NOME DO RESPONSÁVEL 
KLEVER RÉGO LOUREIRO 

10-CARGO 
DESEMBARGADOR 

11-FUNÇA0 
PRESIDENTE 

12— OUTROS PARTICIPES 

13-/ÓRGAOIENTIDADE 
MUNICIPIO DE MACEIÓ 

14-C.N.P.J 
12.200.135/0001-80 

15-ENDEREÇO 
Rua Sá e Albuquerque, 235, Jaraguá 

16-CIDADE 
Maceió 

17-U.F. 
AL 

18-C.E.P. 
57022-180 

19- DD/TELEFONE 20-EA 

21-NOME DO RESPONSAVEL 
JOÃO HENRIQUE HOLANDA CALDAS 

22-CARGO/FUNÇA0 
PREFEITO 

23- DESCRIÇÃO DO OBJETO 

24- TITULO DO PROJETO 
Implantação e Execução de ações previstas no Programa Mulher Segura e 
Protegida através da implementação e funcionamento da "Casa da Mulher 
Alagoana". 

25- PERIODO DE EXECUÇAO 
Inicio: 2021 
Término: 2024 

26-IDENTIFICAÇA0 DOS OBJETIVOS E METAS 

O presente termo tem como obietivo a execução de ações previstas no Programa Mulher Segura e Protegida, com 
vistas à consolidação da Politica Nacional e do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 
em conformidade ao Decreto n° 10.112, de 12 de novembro de 2019. Destarte, com a presente celebração pretende-
se integrar e ampliar os serviços públicos existentes destinados às mulheres em situação de violência, por meio da 
articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da rede socioassistencial e da promoção 
da autonomia financeira, em especial, através da implementação e o funcionamento da Casa da Mulher Alaqoana a 
qual funcionará junto ao prédio do Juizado de Violência Doméstica de Maceió, na Praça Sinimbu, n° 119. 

As metas pretendidas com a presente celebração são: 
. 	 s• 	, 

unir esforços para combater as várias formas de violência contra as mulheres e assegurar o acesso a uma estrutura 
de atendimento adequada às suas diversas demandas; 
executar ações estratégicas para a integração dos diversos serviços públicos no atendimento das mulheres em 
situação de violência; 
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3 	ampliar e a adequar os atendimentos especializados nos âmbitos da saúde, da justiça, socioassistencial, psicossocial 
e promoção da autonomia econômica; 

4 	concentrar, no mesmo espaço físico, os principais serviços especializados e multidisciplinares de atendimento às 
mulheres em situação de violência adaptados à realidade institucional. local; 

5 	estimular a mudança cultural, a partir da disseminação de ações que garantam o respeito às especificidades da 
mulher no âmbito do sistema de justiça e segurança pública. 

27-JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇAO 

O presente termo justifica-se pela necessidade de união entre os entes com vistas a adoção de medidas visando assegurar a 
"toda mulher", 	independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, 
o gozo dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, bem como assegurar as oportunidades e facilidades para viver 
sem violência, preservar sua saúde fisica e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. A casa da Mulher 
Brasileira amplia e articula os equipamentos públicos voltados às mulheres em situação de violência e, assim, evita que elas 
sejam revitimizadas em busca de atendimento pelo Estado. Assim, a Casa da Mulher é um espaço público que concentra 
serviços para um atendimento integral e humanizado às mulheres. 

28-APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 

Aprovado. 

Maceió/AL, 24 de maio de 2021. 

4111 
— 

KL Vgitt RS'OLI 	Ila:i 	 JOÃO HE 	il II F-

gir  
OLANDA CALDAS 

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 	 Prefeito do 	. si cípio de Maceió 

Ça...r4,- 	‘ Lr—, Lr,. N • 
TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQ • 	MELO 

Desembargador Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em 	• - -ode Violência Doméstica e Familiar 

TESTEMUNHAS: 
reili 

NOME:Eá!",11-1' 	801,84 	 CPF 411 

NOME:ptt./ fbit ptetyábytutim CPF: 
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CONTRATANTE

ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA
Juiz Presidente do FUNJURIS
CONTRATANTE

PABLO LEO PEDUZZI 
Representante legal da empresa Editora Revista dos Tribunais Ltda
Contratada

JEANE ELISABETE AVELAR 
Representante legal da empresa Editora Revista dos Tribunais Ltda
Contratada

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/7045
Assunto: 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019

DESPACHO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 
12.473.062/0001-08, estabelecido na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, Maceió/AL, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO 
JUDICIÁRIO-FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob nº 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, PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 09.392.052/0001-25, doravante denominada CONTRATADA, em decorrência do Processo Administrativo n° 2020/7045, nas 
disposições da Lei n°8.666/93, especialmente seu art. 65, §8°, e demais normas pertinentes, com a fi nalidade de corrigir o erro material 
no cálculo do reajuste do item 06 do contrato, passando o valor da cópia colorida de R$ 0,12 (doze centavos) para unidade para R$ 0,11 
(onze centavos), de modo que a tabela 2 constante do item 3.2 do 2º Termo Aditivo adotará a seguinte redação: 

TABELA 2 – CÓPIAS

Item
Categoria de 

Equipamentos

Quantidade de 
equipamentos por tipo

(W)

Estimativa 
mensal de 

cópias 
(D) 

Valor máximo unitário 
por cópia 

(E)

Valor mensal por página 
impressa

G=(D*E) 

Valor anual da cópia
H=(G*12)

5 Cópia 
monocromática-
Tipo 1,2 e 4.

880 1.300.000 R$ 0,01 R$ 13.000,00 R$ 156.000,00

6 Cópia colorida-
Tipo
3

25 20.000
R$ 0,11 R$ 2.200,00 R$ 26.400,00

Valor GLOBAL (TABELA 2): R$ 182.400,00(cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais)

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições inicialmente celebradas.

Maceió/AL, 21 de maio de 2021.

KLEVER RÊGO LOUREIRO
Desembargador 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

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/2490
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação Técnica

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Parecer nº 
363/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Termo de Convênio de Cooperação 
Técnica nº 018/2021, entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e o MUNICÍPIO DE MACEIÓ, tendo por objeto a execução de 
ações previstas no Programa Mulher Segura e Protegida, com vistas à consolidação da Política Nacional e do Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, em conformidade ao Decreto n° 10.112, de 12 de novembro de 2019. Assim, o presente 
termo tem como objetivo específi co integrar e ampliar os serviços públicos existentes destinados às mulheres em situação de violência, 
por meio da articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da rede socioassistencial e da promoção da 

Administrador
Realce
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autonomia fi nanceira, em especial, através da implementação e o funcionamento da Casa da Mulher Alagoana, a qual funcionará junto 
ao prédio do Juizado de Violência Doméstica de Maceió.

O presente Termo terá vigência até o dia 31/12/2024, podendo, diante do interesse de ambas as partes, ocorrer sua renovação 
mediante a formalização de termo aditivo, consoante Cláusula Décima.

 
À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 24 de maio de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 018/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/2490).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE MACEIÓ.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo nº 2021/2490, com amparo no 
pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por meio do Parecer GPAPJ nº 363/2021 devidamente 
autorizado pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, bem como nas disposições do art.116, da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores e legislação correlata bem como na Constituição Federal de 1988.

DO OBJETO GERAL: O presente Termo de Convênio de Cooperação Técnica tem por objetivo a execuções de ações previstas 
no Programa Mulher Segura e Protegida, com vistas à consolidação da Política Nacional e do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, em conformidade ao Decreto n° 10.112, de 12 de novembro de 2019.

DO OBJETO ESPECÍFICO: O presente termo tem por objetivos específi cos integrar e ampliar os serviços públicos existentes 
destinados às mulheres em situação de violência, por meio da articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da 
justiça, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia fi nanceira, em especial, através da implementação e o funcionamento da 
Casa da Mulher Alagoana, a qual funcionará junto ao prédio do Juizado de Violência Doméstica de Maceió, na Praça Sinimbu, nº 119.

DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE: Os vínculos jurídicos, fi nanceiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente 
por uma das partes são de sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a título de solidariedade ou subsidiariamente ao outro 
partícipe.

DO ÔNUS: As despesas do objeto do presente Termo correrão à conta das dotações próprias de cada partícipe, conforme as 
responsabilidades de cada um, mediante suas específi cas dotações e rubricas orçamentárias, no que couber.

DA ALTERAÇÃO: Quaisquer modifi cações deste Termo deverão ser efetuadas por meio de Termos Aditivos celebrados entre as 
partes, com amparo no art. 65, da Lei nº 8666/93, vedada a modifi cação do objeto.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá vigência até 31/12/2024, podendo, por interesse das partes ocorrer a sua renovação através 
de termos aditivos.

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: O presente Termo poderá ser rescindindo pelo descumprimento das obrigações pactuadas, 
independentemente de prévia notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 
80, da Lei nº 8.666/93.

§1º Qualquer dos Cooperados poderá denunciar o presente Termo independente da ocorrência de quaisquer motivos e sem que lhe 
caiba qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, de 30 (trinta) dias, por escrito, resguardados o projeto em andamento.

§2º Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalho em fase de execução serão defi nidos e resolvidos de comum 
acordo para que atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e das pendências dos 
trabalhos em andamento.  

DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controversias surgidas em 
decorrência do presente Termo de Convênio de Cooperação Técnica.

Maceió, 24 de maio de 2021.

KLEVER RÊGO LOUREIRO
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas  

JOÃO HENRIQUE HOLANDA CALDAS
Prefeito do Município de Maceió

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Desembargador Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

Processo nº 2021/5978

Administrador
Realce
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