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Processo Administrativo nº 2020/14803 
Data: 02 de junho de 2021

Contratado: MZ BERNARDI E CIA LTDA.

Objeto: eventual aquisição e fornecimento de café.

ARP Nº 013/2021

Gestor: Gestora: ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO - DGC
Gestor Substituto: GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO – DGC
Fiscal: SANDRA MARIA MARTINS MACHADO PRADO – DCMP
Fiscal Substituto: ALLAN MENEZES DE ALBUQUERQUE - 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, a Sra. ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO (Gestora), o Sr. GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO (Gestor 
Substituto), ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos – DGC, a Sra. SANDRA MARIA MARTINS MACHADO PRADO 
(Fiscal) e o Sr. ALLAN MENEZES DE ALBUQUERQUE (Fiscal Substituto), ambos lotados no Departamento Central de Material e 
Patrimônio – DCMP, para a gestão da Ata de Registro de Preço nº 013/2021, oriunda do Processo Administrativo nº 2020/14803, 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 2020/14804
Assunto: Termo de Convênio

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como a fundamentação constante do 
Despacho GPAPJ n° 185/2021 da Procuradoria Administrativa, AUTORIZO a celebração do Termo de Convênio nº 020/2021 entre o 
Poder Judiciário/AL e SICREDI ALAGOAS - COOPERATIVA DE CRÉDITO, com a interveniência do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Confl itos – NUPEMEC-AL, visando a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de 
Justiça, visando à instalação e o funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania, na agência da Sicredi Alagoas 
– Cooperativa de Crédito de Crédito Cooperativo, nos termos do disposto no artigo 7º, inciso IV, da Resolução n. 125 do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, bem como no Ato Normativo nº 63/2011 e no Art. 1º, Parágrafo único, do Ato Normativo n. 1/2012, do Tribunal 
de Justiça de Alagoas – TJ/AL, (dispõe sobre os procedimentos para a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Confl itos e 
Cidadania- CJUS-AL, no âmbito dos 1º e 2º graus do Poder Judiciário de Alagoas, de acordo com as orientações contidas na Resolução 
nº 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça), atendendo ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 
Federal, para, permitindo o exercício pleno dos direitos de cidadania, disponibilizando serviços de informação e orientação dos cidadãos, 
além de serviços jurídicos, propiciando o meio mais adequado para a solução de cada confl ito que se apresenta, com o acolhimento da 
concepção mais abrangente e contemporânea do principio do acesso à justiça. 

No tocante à vigência do Termo, esta será de 2 (dois) anos podendo, diante do interesse de ambas as partes, ocorrer a renovação 
do prazo de vigência mediante termo aditivo específi co, consoante Cláusula Oitava – Da Vigência.

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 31 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 020/2021-TJ/AL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/14804).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A SICREDI ALAGOAS – COOPERATIVA DE 
CRÉDITO.

DO OBJETO: Constitui objeto deste convênio a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando 
à instalação e o funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania, na agência Juriscred da Sicredi Alagoas 
– Cooperativa de Crédito de Crédito Cooperativo, nos termos do disposto no artigo 7º, inciso IV, da Resolução n. 125 do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, bem como no Ato Normativo nº 63/2011 e no Art. 1º, Parágrafo único, do Ato Normativo n. 1/2012, do Tribunal 
de Justiça de Alagoas – TJ/AL, (dispõe sobre os procedimentos para a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Confl itos e 
Cidadania- CJUS-AL, no âmbito dos 1º e 2º graus do Poder Judiciário de Alagoas, de acordo com as orientações contidas na Resolução 
nº 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça), atendendo ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 
Federal, para, permitindo o exercício pleno dos direitos de cidadania, disponibilizando serviços de informação e orientação dos cidadãos, 
além de serviços jurídicos, propiciando o meio mais adequado para a solução de cada confl ito que se apresenta, com o acolhimento da 
concepção mais abrangente e contemporânea do principio do acesso à justiça.

Administrador
Realce
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DO ÔNUS: As despesas decorrentes do objeto do presente Convênio, concernentes à instalação e ao funcionamento, correrão à 
conta de dotações próprias de cada participe, conforme as responsabilidades de cada um, assumidas neste termo. Não haverá qualquer 
transferência de recursos entre os convenentes.

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: Este convênio poderá sofrer alterações a qualquer tempo, mediante termos aditivos, permitindo-
se a supressão e/ou inclusão de novas cláusulas, com a concordância dos signatários.

Parágrafo Único. O acordo poderá ser rescindido a qualquer tempo, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência para 
a comunicação por escrito, sem que assista a qualquer dos partícipes direito a indenização.

DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência a partir de sua assinatura e validade por prazo 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado, se houver interesse das partes, mediante Termo Aditivo.

DA DENÚNCIA: A denúncia por qualquer das partes deverá ser precedida de notifi cação com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias.

DO FORO: Os CONVENENTES elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controvérsias 
surgidas em decorrência do presente Convênio e que não possam ser resolvidas administrativamente.

Maceió, 31 de maio de 2021.

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

Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Confl itos — NUPEMEC-AL 

MAURILIO DA SILVA FERRAZ
Diretor Institucional da Sicredi Alagoas

LENILDO AMORIM DA SILVA 
Diretor de Negócios da Sicredi Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/14861
Assunto: TAC - LUIZ CAVALCANTE PESSOA

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, mormente o Parecer GPGPJ nº 242/2021 da 
Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO o pagamento do valor de R$ R$ 23.550,42 (vinte e três mil, quinhentos e 
cinquenta reais e quarenta e dois centavos), devido ao Sr. LUIZ CAVALCANTE PESSOA, dos valores acordados a título de reparação do 
imóvel situado na Avenida Fernandes Lima, 1560, Farol, Maceió/AL, destinado ao funcionamento do Juizado da Fazenda Pública, objeto 
do extinto Contrato nº 142/2014, uma vez que o prédio foi invadido na vigência do contrato e causados vários prejuízos ao imóvel (furto 
da fi ação elétrica, entre outros prejuízos).

No que concerne à condicionante apontada pela Procuradoria, que questiona ao gestor do contrato de segurança eletrônica 
patrimonial se havia cobertura contratual vigente a época do registro do furto em 20 de novembro de 2020, no prédio onde funcionava 
o Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, acolho os argumentos apresentados pelo Gestor do Contrato nº 021/2016, no 
sentido de que “o desligamento dos equipamentos ocorreu em etapas, visto este englobar três contratos administrativos. Ocorre que 

a invasão e o furto ocorreram entre o desligamento da linha telefônica e a retirada dos equipamentos de alarme, motivo pelo qual a 

empresa não foi informada em tempo real sobre a invasão. Acrescente-se, ainda, que a empresa contratada retirou seus equipamentos 

de monitoramento eletrônico apenas no dia 31 de dezembro de 2020, mesmo não havendo comunicação estabelecida através de linha 

telefônica. Tal procedimento só foi autorizado após a publicação do Termo de Devolução Defi nitiva do Imóvel, em 17 de dezembro de 

2020” (ID.1203942). 
No ato da assinatura, se faz necessária, no que couber, 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 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. Ressalte-se que não foi possível a emissão das certidões negativas dos Fiscos Estadual e 
Federal.

No mais, após a formalização, publicação e trâmites relativos ao pagamento do Termo de Ajuste de Contas, deverá o processo ser 
encaminhado à Assessoria Militar deste sodalício para acompanhamento até a solução do inquérito aberto, considerando a afronta à 
dignidade funcional desta função estatal..

. 
À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 31 de maio de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Administrador
Realce


