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pena de ADVERTÊNCIA, evoluindo para as penalidades de multa, suspensão e impedimento de contratar com a administração pública, 
bem como a declaração de inidoneidade dada a omissão dessa empresa.

 Portanto, fi ca aberto o prazo de 10(dez) dias úteis, a contar do recebimento desta, para apresentação de recurso, na conformidade 
do Art. 50, I do Ato Normativo nº 48/2019. Desde já, alerto a notifi cada da continuidade processual para aplicação de penas de multa, 
suspensão e impedimento de contratar com a administração pública.

 Para mais esclarecimentos disponibilizamos o e-mail subdirecao@tjal.jus.br, exclusivamente, tendo em vista o Ato Normativo nº 
03/2020, dada a pandemia que assola o mundo

   Maceió, 14 de abril de 2020.
 WALTER DA SILVA SANTOS
 Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/3037
Assunto: 6° Aditivo ao Contrato nº 21/2016 

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como no Despacho GPAPJ nº 153/2020 
do Procuradoria Geral, AUTORIZO a celebração do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2016, pactuado com a empresa Alagoana de 
Tecnologia em Serviços EIRELI, tendo por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência contratual, interstício compreendido 
entre 18 de junho de 2020 até 17 de junho de 2021, o que não representa modifi cação de valor e reajuste nesta oportunidade. 

No ato da assinatura, é indispensável a apresentação de declaração que comprove a inexistência de vínculo dos membros da 
contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 
07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que impeça a empresa de contratar com a administração, conforme artigo 32, 
§ 2º, da Lei nº 8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93.

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 14 de abril de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2016 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/3037).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA ALAGOANA DE TECNOLOGIA EM 
SERVIÇOS- EIRELI

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação prazal do Contrato nº 021/2016, para dar continuidade à 
prestação de serviços de locação de sistemas de alarme, monitoramento e gerenciamento de equipamentos de segurança eletrônica, 
nos termos do edital do PE n° 002-A/2016.

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato nº 021/2016, a partir do dia 18 de junho de 
2020 até 17 de junho de 2021.

DO VALOR: O valor global do Contrato nº 21/2016 permanecerá R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), pago em parcelas 
mensais de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais).

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente 
aditivo.

Maceió, 14 de abril de 2020.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
CONTRATANTE

LUIZ FERNANDO BRUSCHI
Representante Legal da empresa ALAGOANA DE TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI 
CONTRATADA

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/1318
Assunto: Celebração de Contrato de Locação com ESTACIONAMENTO CINCINATO LTDA.

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Despacho GPAPJ nº 

denisemonteiro
Destacar
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036/2020 e a Decisão emanada pelo Presidente desta Corte no ID 951477, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício 
e Decisão emanada pela  Presidência desta Corte, acostada nos autos no ID 951477, com fulcro no artigo 24, X, da Lei 8.666/93, 
AUTORIZO a celebração do Contrato nº 011/2020, com a empresa ESTACIONAMENTO CINCINATO LTDA, que possui por objeto 
a locação do imóvel situado na Rua Cincinato Pinto, 167, Centro, Maceió/AL, 4º andar do Edifício Garagem do Locador, com área 
de 1.500m2, com elevadores e rampas de acesso a portadores de defi ciência, capacidade máxima de 55 (cinquenta e cinco) vagas 
destinadas ao estacionamento dos automóveis dos magistrados e servidores do Poder Judiciário

O Tribunal de Justiça de Alagoas pagará ao proprietário a importância anual de R$ 112.560,00 (cento e doze mil e quinhentos e 
sessenta reais), que deverá ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 9.380,00 (nove mil e trezentos e oitenta reais) ao 
LOCADOR, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, por meio de depósito na conta corrente pertencente ao LOCADOR.

O prazo de locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, podendo por interesse da administração, ser 
prorrogado por períodos sucessivos.

Após a assinatura do contrato, conforme dispõe o Parágrafo Segundo de sua Cláusula Sétima, o locador terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias, improrrogáveis, para apresentar as declarações fi scais que por ventura estejam pendentes e 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias para apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. No ato da assinatura, deverá apresentar declaração que comprove a 
inexistência de vínculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas Resoluções 
nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de 
junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que impeça a empresa de contratar 
com a administração, conforme artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 
27, V, da Lei n° 8.666/93

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 07 de abril de 2020.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 011/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/1318)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O ESTACIONAMENTO CINCINATO LTDA.

DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel situado na Rua Cincinato Pinto, 167, Centro, Maceió/AL, 
4º andar do Edifício Garagem do Locador, com área de 1.500m2, com elevadores e rampas de acesso a portadores de defi ciência, 
capacidade máxima de 55 (cinquenta e cinco) vagas destinadas ao estacionamento dos automóveis dos magistrados e servidores do 
Poder Judiciário.

DO PRAZO: O prazo de locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura desta avença, podendo por interesse da 
administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

DO PAGAMENTO: O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a importância anual de R$ 112.560,00 (cento e doze mil e quinhentos e 
sessenta reais), que deverá ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 9.380,00 (nove mil e trezentos e oitenta reais) ao 
LOCADOR, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, por meio de depósito na conta corrente pertencente ao LOCADOR.

DO CRÉDITO: As despesas deste contrato correrão à conta do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, através da seguinte 
dotação:02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Programa de trabalho 02.122. 0003. 2211 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER 
JUDICIÁRIO - 2º GRAU, Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida, Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS, Tipo de Detalhamento de 
Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO, Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO, Natureza 339039 - OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

DAS BENFEITORIAS: As benfeitorias necessárias introduzidas pelo LOCATÁRIO, ainda que não autorizadas pelo LOCADOR, bem 
como as úteis, desde que autorizadas, não serão indenizáveis e não permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 
35 da Lei nº 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas deste contrato correrão à conta do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, através 
da seguinte dotação: 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Programa de trabalho 02.122. 0003. 2211 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS 
DO PODER JUDICIÁRIO - 2º GRAU, Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida, Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS, Tipo de 
Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO, Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO, Natureza 339039 - 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

DO REAJUSTE: O valor do aluguel do imóvel locado poderá ser reajustado anualmente pelo IGP/M (Índice Geral de Preços do 
Mercado – mês anterior), calculado pela Fundação Getúlio Vargas – (FGV), ou seja, a partir do décimo terceiro mês contados a partir de 
sua assinatura.

DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

Maceió, 07 de abril de 2020.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
LOCATÁRIO

denisemonteiro
Destacar
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SILVIA CABÚS
Sócia-Administradora da empresa ESTACIONAMENTO CINCINATO LTDA
LOCADOR

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAL Nº 044/2020

Processo Administrativo nº 2020/1318

Data: 15 de abril de 2020.

CONTRATADA: ESTACIONAMENTO CINCINATO LTDA.

Objeto: locação do imóvel situado na Rua Cincinato Pinto, 167, Centro, Maceió/AL, 4º andar do Edifício Garagem do Locador, com 
área de 1.500m2, com elevadores e rampas de acesso a portadores de defi ciência, capacidade máxima de 55 (cinquenta e cinco) vagas 
destinadas ao estacionamento dos automóveis dos magistrados e servidores do Poder Judiciário.

Contrato nº 11/2020

Gestora: KATIANA ALÉCIO SILVA TOLEDO
Gestora Substituta: LUCIA DE FÁTIMA VAZ COSTA PEREIRA
Fiscal: ALESSANDRA MOREIRA CAMPOS

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 nº48, de 12 de agosto 
de 2019 e Ato Normativo nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar as servidoras Sra. KATIANA ALÉCIO SILVA TOLEDO (Gestora), a Sra. LUCIA DE FÁTIMA VAZ COSTA PEREIRA (Gestora 
Substituta) e a Sra. ALESSANDRA MOREIRA CAMPOS (Fiscal), todas lotadas na SUBDIREÇÃO GERAL, para exercerem a gestão e 
fi scalização do Contrato nº 011/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 2020/1318, devendo representar este Tribunal de Justiça 
perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, cumprindo as atividades de controle relativas à Cláusula de Gestão 
e Fiscalização indicadas no referido Contrato e ao Ato Normativo nº 48/2019.

WALTER DA SILVA SANTOS
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/1644

SÚMULA DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 7/2019.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, Centro, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.473.062/001-08, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. TUTMÉS AIRAN 
DE ALBUQUERQUE MELO e SOPROOBEM – SERVIÇO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR COMUNITÁRIO, entidade privada, neste 
feito representada por seu Presidente Sr. VANILO DE ARAÚJO VIEIRA, tendo como objeto a contratação de entidade privada sem fi ns 
lucrativos, mediante dispensa para o desenvolvimento de atividade que propiciem a promoção da integração do aprendiz ao mundo 
de trabalho, bem como a sua formação profi ssional por meio da aprendizagem, de modo reajustar o valor pactuado, tendo em vista a 
atualização do salário mínimo em janeiro/2020 c/c a previsão contratual dos itens 5.10 e 5.11. 

O presente apostilamento visa reajustar o valor pactuado, tendo em vista a atualização do salário mínimo em janeiro/2020, c/c 
a previsão contratual dos itens 5.10 e 5.11, o qual passará de R$ 400.963,92 (quatrocentos mil, novecentos e sessenta e três reais 
e noventa e dois centavos) para R$ 409.486,44 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro 
centavos), o que representa o valor mensal de R$ 34.123,87 (trinta e quatro mil, cento e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) e o 
valor total por aprendiz de R$ 1.100,77 (um mil e cem reais e setenta e sete centavos).  

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições inicialmente celebradas.

Maceió/AL, 14 de abril de 2020.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Des. Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
CONTRATANTE

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/2312
Assunto: 2° Aditivo ao Contrato n° 030/2019 

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como no Parecer GPAPJ nº 160/2020 da 

denisemonteiro
Destacar


