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ACORDO DE COOPERAÇÃO N. 024/2021-TJ/AL 

! ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 
, ENTRE 	SI 	CELEBRAM 	OTRIBUNAL 	DE 
i JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A 
!ASSOCIAÇÃO 	DE 	MAGISTRADOS 	DE 
! ALAGOAS-ALMAGIS. 

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, DES.KLEVER 
REGO LOUREIRO, doravante denominado TJ/AL, e a ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS DE ALAGOAS, 
situada a Rua Barão de Anadia, 08, centro, Maceió/AL, CEP:57020-630, inscrita sob o CNPJ n.12.192.704/0001-92, 
neste ato representada por seu Presidente, o Dr. SOSTENES ALEX COSTA DE ANDRADE, doravante denominado 
ALMAGIS, resolvem CELEBRAR o presente Acordo de Cooperação Técnica, conforme Processo Administrativo n° 
2020/9150 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°2020/9150, com amparo no 
pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por meio do [Despacho/Parecer] 
GPAPJ n°445/2021 e 511/2021 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. 

i I 	 CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVOGERAL 

2.1. O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objetivo regulamentar a cooperação entres os partícipes, 
visando resguardar o direito à saúde dos associados da ALMAGIS, com a melhoria na prestação de serviços 
odontológicos, através da disponibilização pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, de 02(dois) profissionais de 
odontologia, para atendimento dos magistrados da ativa, aposentados e pensionistas. 

L _ , _ _ 	_ 	, _____ __CLÁUSULA TERCEIRAT DAS CONDIÇÕES DA DISPONIBILIZAÇAO 

3.1. Os servidores disponibilizados deverão exercer atribuições compatíveis com as atividades administrativas 
desenvolvidas no Tribunal de Justiça de Alagoas, bem como sob a mesma carga horária, nos dias designados pelo 
Tribunal, sob orientação, coordenação, direção e supervisão da ALMAGIS, pelo período de vigência deste Termo de 
Cooperação Técnica 

3.2. É vedada em qualquer hipótese, a transferência do servidor disponibilizado para outro local distintodaquele para 
o qual foi autorizada a disponibilizado. 

3.3. A carga horária dos servidores disponibilizadosa ser realizada na ALMAGIS será designada pelo Tribunal de 
Justiça de Alagoas, de modo que não exceda a carga horária do cargo. 

3.4. Os 02(dois) dias semanais da disponibilização objeto do presente termo serão designados, previamente, em 
comum acordo entre o Tribunal de Justiça de Alagoas, através do DSQV e a ALMAGIS, de forma a não causar 
nenhum prejuízo aos atendimentos odontológicos realizadosno Fórum e na Sede do Tribunal de Justiça de Alagoas. 
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3.5. As remunerações dos servidores disponibilizados continuarão a ser pagas pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 

3.6. Por conta da pandemia do Covid-19, todas as medidas sanitárias e de isolamento, se necessário, determinadas 
pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, serão extensivas aos servidores disponibilizados através do presente Acordo de 
Cooperação Técnica. 

t 	 CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇOES 	 1 

4.1. Os partícipes assumem as seguintes obrigações: 

adotar as providências necessárias com vistas à efetivação do que ficou estabelecido neste Acordo de 
Cooperação; e 

fiscalizar o previsto neste Termo de Cooperação por meio de Gestores designados por cada participe. 

4.2. Compete à Instituição Parceira: 

indicar um gestor para acompanhamento do presente termo; 
encaminhar ao Departamento de Gestão de Pessoas-DAGP/Departamento de Saúde e Qualidade de Vida-
DSQV, mensalmente, documento contendo a frequência do servidor disponibilizado; 
atribuir atividades ao servidor disponibilizado compatíveis com as realizadas no Tribunal de Justiça de 
Alagoas; 
fiscalizar para que a carga horária realizada pelo servidor disponibilizado seja a designada pelo Tribunal de 
Justiça de Alagoas; e 
disponibilizar toda infra estrutura, bem como os demais materiais e equipamentos necessários ao exercício 
da atividade profissional. 

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

disponibilizar, semanalmente, 02(dois) profissionais de odontologia, em sistema de rodízio, e, em comum 
acordo com a ALMAGIS, indicar os dias e carga horária dos servidores disponibilizados, de modo que não 
exceda a carga horária do cargo; 
indicar um gestor para acompanhamento do presente termo; 
Indicar os02(dois) servidores disponibilizados. 

L 	 CLÁUSULA QUINTA: DA EXCLUSAO DE RESPONSABILIDADE 	 j 

5.1.0s 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. 

t 	 CLÁUSULA SEXTA: DA GESTAO 	 ' 

6.1. Cada Participe indicará representantes para acompanhar o desenvolvimento dos objetivos e metas, 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 terão como atribuições. 
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. 
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CLÁUSULA SÉTIMAi DOS RECURSOS HUMANOS 	
• 

7.1. Incube aos partícipes a mobilização dos recursos humanos que se fizerem indispensáveis à execução das 
atividades que venham a ser implementadas. Sem haver qualquer transferência de recusros. 

r--- 	 CLÁUSULA OITAVA: DA UTILIZAÇAO DE PESSOAL 

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. 

CLÁUSULA NONA: DO ÔNUS 	 1  

9.1. As despesas do objeto do presente Termo correrão à conta das dotações próprias de cada participe, conforme 
as responsabilidades de cada um, não havendo qualquer transferência de recursos. 

---1 r 	 CLAUSULA DECIMA: DA ALTERAÇAO 

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. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIFtA: DA VIGÊNCIA __ _____ 

11.1. O presente Termo terá vigência pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite legal de 60(sessenta) meses, nos termos do que 
dispõe o art. 57, inciso II, da Lei n°8666/93, através de Termo Aditivo, desde que não haja mudança do objeto e que 
seja mediante aviso prévio e por escrito de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

:.____ 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISAO E DA DENUNCIA 	 -1 

1 

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, 
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. 

L 	 CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇOES GERAIS .1 

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. 
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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. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇAO  

14.1 A eficácia deste Termo de Cooperação fica condiciona a publicação do presente instrumento pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Alagoas, no Diário de Justiça Eletrônico, 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 QUINTA: DO FORO 

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

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Acordo de Cooperação Técnica em 02(duas) vias, na presença 
das testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 

Maceió/AL, 26 de julho de 2021. 

Des.KLEV 	LOUREIRO 
Presidente do Tri 	al d 	 Alagoas 

• 

h S ALEX COSTA DE ANDRADE 
Jui President da Associação de Magistrados de Alagoas 

28 	  
CPF n°.  047/2_7 /6# 9 	CPF n°. 	  

TvESTEMUll 

1 
SYSG4 



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

Disponibilização: terça-feira, 27 de julho de 2021 Diário Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional e Administrativo Maceió, Ano XIII - Edição 2873 37

SUBDIREÇÃO-GERAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 04/2021
Processo nº 2021/7748
Processo Originário Nº 2021/10332
NOTIFICANTE: Tribunal de Justiça de Alagoas – TJ/AL.
NOTIFICADO: MARIA ELENA PRADO DOS SANTOS / EL SHADAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Avenida Menino Marcelo, n° 9731 C, CEP: 57.045-660 - Maceió-AL

Assunto: Notifi cação para apresentação de defesa prévia. 

 O Estado de Alagoas, por intermédio do Tribunal de Justiça de Alagoas, neste ato representado pelo Subdiretor Geral, vem NOTIFICAR a 
Empresa EL SHADAY IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA acerca dos seguintes fatos:

Resumo dos Fatos
Dispositivo Infringido
Sanções correlatas

Em 01 de julho do corrente ano foram solicitados os produtos indicados nas Notas de Emprenho nºs 2021NE00953 e 2021NE00954, ou seja 
equipamentos de proteção individual, porém, até o momento não foram entregues, não havendo justifi cativa plausível apesar da advertência 
aplicada. 
 Portanto vem descumprindo o que determina a Cláusula Décima Segunda da ARP nº 008/2021, ou seja, entregar o objeto contratado em prazo 
não superior ao máximo estipulado na proposta. Em caso de descumprimento fi cará o fornecedor sujeito a multa.
1. A infração cometida é compatível com a aplicação de ADVERTÊNCIA e MULTA, cumulativamente, na conformidade da Lei Federal nº 
14.333/2021 c/c o Decreto Estadual nº 68.119/2019.

2. A ARP tem por objeto o fornecimento de EPIs e EPCs.
Descumpriu, ainda, o item 12.10, qual seja, cumprir fi elmente as condições contidas no edital de contratação e seus anexos.
(...)
Assim, fi ca V.Sª. NOTIFICADA para, querendo, pessoalmente ou mediante representação, apresentar defesa no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da publicação desta notifi cação, dirigida à Subdireção Geral do Tribunal de Justiça de Alagoas, no endereço eletrônico 
email: subdirecaogeralsg8@tjal.jus.br ou no endereço físico indicado no cabeçalho do presente expediente, tendo em vista que a avaliação do 
setor competente indicou ser o caso de aplicação das sanções administrativas acima indicadas, conforme disposições contidas no Ato Normativo 
nº 48/2019, que dispõe sobre o processo administrativo de aplicação de sanções administrativas em matéria de licitações e contratos no âmbito 
do Estado de Alagoas, sem prejuízo da possibilidade da rescisão contratual, nos termos da Lei Federal nº 14.333/2021 
Por oportuno, informo que os autos do processo administrativo nº 2021/7748 se encontram à sua disposição para vista, na Subdireção Geral, das 
07:30 h às 13:30h, podendo obter certidões ou cópias 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. 
Ademais, fi ca-lhe assegurado o direito de buscar complementação da instrução processual, realizando vistorias, oitivas de testemunhas ou 
qualquer outra providência necessária à elucidação dos fatos. 
O processo administrativo de aplicação de sanções terá continuidade independentemente do seu comparecimento ou do oferecimento de defesa.

Maceió, 26 de julho de 2021.

WALTER DA SILVA SANTOS
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/9150
Assunto: Termo de Cooperação

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ nº 
445/2021 e do Despacho GPAPJ nº 511/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração 
do Termo de Cooperação nº 024/2021, entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e a ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS DE 
ALAGOAS - ALMAGIS, tendo por tem por objetivo regulamentar a cooperação entres os partícipes, visando resguardar o direito à saúde 
dos associados da ALMAGIS, com a melhoria na prestação de serviços odontológicos, através da disponibilização pelo Tribunal de 
Justiça de Alagoas, de 02(dois) profi ssionais de odontologia, para atendimento dos magistrados da ativa, aposentados e pensionistas.

A vigência do referido instrumento será pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo, diante do interesse de ambas as partes, 
ocorrer sua renovação mediante a formalização de termo aditivo, diante do interesse de ambas as partes, ocorrendo sua renovação 
mediante a formalização de termo aditivo, consoante Cláusula Décima Primeira do instrumento em epígrafe.

 
À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 26 de julho de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Administrador
Realce
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SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 024/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/9150).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS DE ALAGOAS 
- ALMAGIS.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo nº2020/9150, com amparo no 
pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por meio do [Despacho/Parecer] GPAPJ nº 445/2021 
e 511/2021 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 Acordo de Cooperação Técnica tem por objetivo regulamentar a cooperação entres os partícipes, 
visando resguardar o direito à saúde dos associados da ALMAGIS, com a melhoria na prestação de serviços odontológicos, através da 
disponibilização pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, de 02(dois) profi ssionais de odontologia, para atendimento dos magistrados da 
ativa, aposentados e pensionistas.

DA EXCLUSÃO DE RSPONSABILIDADE: 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.

DOS RECURSOS HUMANOS: Incube aos partícipes a mobilização dos recursos humanos que se fi zerem indispensáveis à 
execução das atividades que venham a ser implementadas. Sem haver qualquer transferência de recursos.

DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL: 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, fi cando 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.

DO ÔNUS: As despesas do objeto do presente Termo correrão à conta das dotações próprias de cada partícipe, conforme as 
responsabilidades de cada um, não havendo qualquer transferência de recursos.

DAS ALTERAÇÕES: 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 pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite legal de 60(sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei 
nº8666/93, através de Termo Aditivo, desde que não haja mudança do objeto e que seja mediante aviso prévio e por escrito de, no 
mínimo, 30 (trinta) dias.

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 Acordo de Cooperação Técnica.

Maceió, 26 de julho de 2021.

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

SÓSTENES ALEX COSTA DE ANDRADE
Juiz Presidente da Associação de Magistrados de Alagoas

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

Processo nº 2021/7940
Requerente: Ana Raquel da Silva Gama
Assunto: Compensação Plantão

D E C I S Ã O

1. Trata-se de expediente encaminhado em 21/07/2021 pela Magistrada Ana Raquel da Silva Gama, Titular do Juízo de Direito da 
7ª Vara de Família da Comarca de Arapiraca, e designada para responder pelo Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da Comarca de 

Administrador
Realce
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