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SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2015, 
CELEBRADO ENTRE O PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E 
A EMPRESA BITCOM TECNOLOGIA LTDA.  

 
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 pela Exmo. Sr. 
Presidente, Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL DE 
MODERNIZAÇÃO DO PODER 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. MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA FILHO, e, de outro lado, 
BITCOM TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Ricardo César de Melo, nº 
252 – Pinheiro, Maceió/AL, CEP: 57055-670, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.049.428/0001-17, doravante denominada 
CONTRATADA e aqui representada por seu Sócio Administrador, o Sr. ROSINALDO SOARES BULHÕES, 
brasileiro, casado, portador do CPF sob o número 376.940.574-91, resolvem aditar este termo ao Contrato nº 
41/2015, em virtude do que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 2020/5781, pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS 
 

Fazem parte do presente termo aditivo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o 
Processo Administrativo nº. 2020/5781.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
O presente Termo Aditivo tem como objeto a supressão do percentual de 4,35% (quatro vírgula trinta e cinco por 
cento) do valor total do Contrato nº 41/2015 e sua prorrogação excepcional, que tem como objeto a contratação de 
empresa de engenharia eletrônica para executar serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e 
preditiva nos Sistemas de Segurança Eletrônica, compreendendo Sistema de CFTV-IP, Sistema de Controle de 
Acesso, Porta Giratória Detectora de Metal (PGDM), Proteção Perimetral, Rede Local de Computadores, Servidores, 
Switches, Cabeamento Estruturado, Links de Fibra Ótica, Acessórios de Conectividade e demais componentes dos 
Sistemas de Segurança Eletrônica, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, peças, ferramentas, 
deslocamentos e administração. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL 
 

O prazo de vigência do Contrato n° 041/2015 fica prorrogado por 12 (doze) meses, de 17 (dezessete) de julho de 
2020, estendendo-se até 16 (dezesseis) de julho de 2021, em caráter excepcional, conforme preceitua o § 4º do art. 
57 da Lei nº 8.666/93.. 
Parágrafo Primeiro. Em atenção ao interesse público, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias de 
antecedência, contados da notificação formal do contratado, o contratante poderá rescindir o contrato 
unilateralmente a qualquer tempo. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA SUPRESSÃO  
 
Por consenso entre as partes, o valor anual do contrato sofrerá uma redução de 4,35% (quatro vírgula trinta e 
cinco por cento), conforme acordo realizado com o contratado, passando de R$ 169.380,00 (cento e sessenta e 
nove mil e trezentos e oitenta reais) para R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), que será pago em 
12 (doze) parcelas de R$ 13.500.00 (treze mil e quinhentos reais), com efeitos a partir da assinatura do presente 
aditivo. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA 
 
As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
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consignados pelo FUNJURIS, registrados na seguinte forma: 
 
Unidade Orçamentária> 02501 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – 
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0003.2114 – Manutenção Poder Judiciário, NATUREZA: 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, FONTE: 0291 – Recursos da Administração Indireta.  
 

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário de Justiça Eletrônico, conforme determina 
o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA – 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. 
 
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. 
 

 
 
 

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

CONTRATANTE 
 
 

MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA FILHO 
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 

INTERVENIENTE 
 
 

ROSINALDO SOARES BULHÕES  
Sócio – Administrador da empresa BITCOM TECNOLOGIA LTDA 

 
 
 
Testemunhas: 
1ª _______________________________  2ª ________________________________ 
CPF nº. __________________________  CPF nº. ___________________________ 
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Assinado de forma digital por TUTMES 
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Maceió, 18 de junho de 2020.

DES. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/3905

PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA SERQUIP TRATAMENTO RESÍDUOS AL LTDA.

DO OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto o pagamento do valor de R$ 240,00 (duzentos e 
quarenta reais) à empresa acima qualifi cada, em decorrência dos serviços prestados sem cobertura contratual, conforme notas fi scais 
acostadas nos ID’s 943861, 943863, 943865.

DO VALOR: Fica o valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ajustado R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 
conforme Cláusula Primeira do presente Termo de Ajuste de Contas. 

Parágrafo único. A presente despesa correrá por ofício, haja vista a conta do Orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 
no PROGRAMA DE TRABALHO: 02.003.02.122.0003.2211 — Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário – 2° GRAU, FONTE: 0100 — 
Recursos Ordinários, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. Rubrica Item: 3.3.90.39 
— Manutenção das Atividades do Órgão.

DO FORO: As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com 
base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Maceió – AL, com expressa 
renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DATA: 18 de junho de 2020.

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

BRUNO BROAD RIZZO DOREA

Representante Legal da empresa SERQUIP TRATAMENTO RESÍDUOS AL LTDA

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/5781
Assunto: Aditivo - Prazo e redução (Ato Normativo nº 08/2020). 

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAGPJ nº 
269/2020 da lavra do Procurador Geral do TJAL (ID: 995393) e com fulcro nos arts. 57, inciso II, e 65, inciso I, ambos da Lei 8.666/93, 
c/c art. 2º, alínea “a” do Ato Normativo nº 08/2020, AUTORIZO a celebração do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2015, fi rmado entre 
o Tribunal de Justiça de Alagoas e a empresa BITCOM TECNOLOGIA LTDA, para prorrogar por mais 12 (doze) meses, de forma 
excepcional, pelo interstício de 17 (dezessete) de julho de 2020, estendendo-se até 16 (dezesseis) de julho de 2021, e cumprir o disposto 
no art. 2º, alínea “a” do Ato Normativo nº 08/2020, fi cando acordado pelas partes que o valor mensal do contrato sofrerá uma redução 
de 4,35% (quatro vírgula trinta e cinco por cento) do valor total do contrato. Destarte, o valor anual do Contrato nº 41/2015 passará de 
R$ 169.380,00 (cento e sessenta e nove mil e trezentos e oitenta reais) para R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), que será 
pago em 12 (doze) parcelas de R$ 13.500.00 (treze mil e quinhentos reais). Ademais, a contratação que se pretende a aditar tem como 
objeto a contratação de empresa de engenharia eletrônica para executar serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e 
preditiva nos Sistemas de Segurança Eletrônica, compreendendo Sistema de CFTV-IP, Sistema de Controle de Acesso, Porta Giratória 
Detectora de Metal (PGDM), Proteção Perimetral, Rede Local de Computadores, Servidores, Switches, Cabeamento Estruturado, Links 
de Fibra Ótica, Acessórios de Conectividade e demais componentes dos Sistemas de Segurança Eletrônica, incluindo o fornecimento de 
mão de obra especializada, peças, ferramentas, deslocamentos e administração.

No ato da celebração do aditivo aqui tratado é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente 
atualizadas, notadamente as certidões perante a fazenda pública, a justiça do trabalho e o FGTS, através da consulta das certidões 
negativas pertinentes, conforme destacado pelo Procurador Geral desta Corte na sua manifestação suso mencionda, 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, 18 de junho de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

denisemonteiro
Destacar
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SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2015 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/5781).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA BITCOM TECNOLOGIA LTDA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a supressão do percentual de 4,35% (quatro vírgula trinta e cinco por cento) 
do valor total do Contrato nº 41/2015 e sua prorrogação excepcional, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia 
eletrônica para executar serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos Sistemas de Segurança Eletrônica, 
compreendendo Sistema de CFTV-IP, Sistema de Controle de Acesso, Porta Giratória Detectora de Metal (PGDM), Proteção Perimetral, 
Rede Local de Computadores, Servidores, Switches, Cabeamento Estruturado, Links de Fibra Ótica, Acessórios de Conectividade e 
demais componentes dos Sistemas de Segurança Eletrônica, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, peças, ferramentas, 

deslocamentos e administração.

DA PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL: O prazo de vigência do Contrato n° 041/2015 fi ca prorrogado por 12 (doze) 
meses, de 17 (dezessete) de julho de 2020, estendendo-se até 16 (dezesseis) de julho de 2021, em caráter excepcional, conforme 
preceitua o § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro. Em atenção ao interesse público, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, contados da notifi cação 

formal do contratado, o contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente a qualquer tempo.

DA SUPRESSÃO: O valor anual do contrato sofrerá uma redução de 4,35% (quatro vírgula trinta e cinco por cento), conforme acordo 
realizado com o contratado, passando de R$ 169.380,00 (cento e sessenta e nove mil e trezentos e oitenta reais) para R$ 162.000,00 
(cento e sessenta e dois mil reais), que será pago em 12 (doze) parcelas de R$ 13.500.00 (treze mil e quinhentos reais), com efeitos a 
partir da assinatura do presente aditivo.
Parágrafo Único. Conforme 4º Termo Aditivo celebrado em 29/10/2018, houve uma redução contratual de 25%, que somada a presente 
supressão soma 29,35%. Ressalte-se que a redução do valor do contrato, em percentual acima do previsto no art. 65, § 1º da Lei 

8.666/93 foi autorizada pela contratada.

DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo FUNJURIS, registrados na seguinte forma:
Unidade Orçamentária> 02501 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRAMA DE TRABALHO: 
02.061.0003.2114 – Manutenção Poder Judiciário, NATUREZA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, FONTE: 

0291 – Recursos da Administração Indireta.

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

aditivo.

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, 18 de junho de 2020.

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

CONTRATANTE

MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA FILHO

Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS

INTERVENIENTE

ROSINALDO SOARES BULHÕES 

Sócio – Administrador da empresa BITCOM TECNOLOGIA LTDA

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/6174
Assunto: Aditivo - Ato Normativo nº 08/2020. 

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ nº 
275/2020 da lavra do Procurador Geral do TJAL (ID: 997005) e com fulcro no art. 65, inciso II, ambos da Lei 8.666/93, c/c art. 2º, alínea 
“a” do Ato Normativo nº 08/2020, AUTORIZO a celebração do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2015, fi rmado entre o TJAL e a empresa 
MACEIOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME, para atender  ao disposto no art. 
2º, alínea “a” do Ato Normativo nº 08/2020, fi ca ajustado entre as partes em suprimir o valor 10% (dez por cento) do seu valor, o que 
representa que o valor pactuado passará dede R$ 12.728,24 (doze mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) para R$ 
11.455,42 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco centavos), o que implica na redução de R$ 1.272,82 (Um mil, duzentos e setenta 
e dois reais e oitenta e dois centavos), cujo objeto  consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

denisemonteiro
Destacar


