
PODER, 

Oè jUDICIARIO 
DE ALAGOAS 

CONTRATO 

Gestão de Contratos e Convênios 

Código Folha n°  

1/9 

CONTRATO N°  f233  /2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO IN-
TEGRADA DE E-MAIL, PACOTE DE SOFTWARE DE ES-
CRITÓRIO E ARMAZENAMENTO, QUE ENTRE SI CELE- 
BRAM A EMPRESA 	E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE ALAGOAS. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praça Marechal Deodo- roda Fon-
seca, n° 319, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/001-08, neste ato representado 
pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. KLEVER REGO LOUREIRO, doravante denominada CONTRATANTE, 
com a interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO FUNJURIS, 
órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob n° 01.700.776/0001-87, estabelecido 
no Prédio Anexo I do Tribunal de Justiça, representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Co-
missão Gestora Dr. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA, e, de outro lado, RJR CO-
MERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA — EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°. 11.508.825/0001-38, com sede 
na Av. Sagitário, n° 138, Sala n°2313 A, Sítio Tamboré Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06473-073, telefone: 
(11) 95554-0606, E-mail: hcitacoes©rwatecnologia.com  doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Sócio Administrador, o Sr. ROBERTO FLORENTINO DA SILVA JR., Solteiro, Advo-
gado, residente e domiciliado na Av. Andrõmeda, n° 206, AR 191, Barueri/SP, CEP: 06473-000, portador 
do CPF de n° 005.539.839-11, resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fun- damento no Decreto 
Estadual n° 68.118, de 31 de outubro de 2019, com alterações posterio- res, de 31 de outubro de 
2019, Ato Normativo n° 48, de 12 de agosto de 2019, com alterações posteriores, e, no que couber, pelos 
Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, com alterações posteriores, combinados com as de-
mais normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no Processo Administrativo n° 2020/9088, 
em especial o Parecer GPAPJ n° 636/2021, na forma do Pregão Eletrônico n° 020/2021 identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição me-
diante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outor-
gam, por si e seus sucessores. 

1.1 O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada para prestação de servi- ços 
de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denomi- nada Google 
Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus incluindo suporte técnico remoto, migra-
ção de dados e treinamento para administração da solução, para atender as necessidades do Tribunal de 
Justiça do Estado de Alagoas, através do sistema de registro de preços, de acordo com as especifica-
ções, quantidades e exigências deste Edital PE n° 020/2021, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
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2.1 O valor total deste contrato é de R$ 941.000,00 (novecentos e quarenta e um mil re-
ais), conforme especificações constantes no Anexo Ido Edital PE n°021/2020. 

LOTE ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT. VALOR 
	 UNITÁRJO 

VALOR 
TOTAL 

01 Licença de uso de suíte de plataforma de cola- bo- 
ração em nuvem, associada aos serviços de supor-
te e sustentação da plataforma (Google Workspa-
ce Business Starter ou versão superior). 

2000 R$ 290.00 R$ 580.000,00 

02 Licença de uso de suíte de plataforma de cola- bo- 
ração em nuvem, associada aos serviços de supor-
te e sustentação da plataforma (Google 

Workspace Business Standard ou versão su 
perior 

200 R$ 590,00 R$ 118.000,00 

03 Licença de uso de suíte de 	de cola- bo- plataforma 200 R$ 890,00 R$ 178.000,00 
ração em nuvem, associada aos serviços de supor-
te e sustentação da plataforma (Google Workspa-
ce Business Plus ou versão superior). 

04 Serviço de Migração de dados e configurações 
dos domínios (Caixa Postal, Pastas, Agendas e 
etc.) 

2400 R$ 25,00 R$ 60.000,00 

05 Repasse de conhecimento sobre gerenciamento da 
plataforma em nuvem do Google Workspace (mó-
dulos administrativos) para uma turma de 15 pes-
soas com carga horária 

mínima de 30 horas. 

1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

VALOR TOTAL 	  R$ 941.000,00 

2.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execu-
ção do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-
merciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATA- DA de-
penderão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
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3.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orça-
mentários consignados pelo FUNJURIS, registrados com o seguinte: 

A) PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061. 0003. 2114— MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO; NATU-
REZA DE DESPESA: 339040 — SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO- MUNICAÇÃO — 
PESSOA JURÍDICA 

LÁ ~ara 

4.1 O pagamento referente aos itens 4 e 5 será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de até 20 
(vinte) dias úteis, contados do recebimento das notas de recebimento assinadas e o pagamento referente 
aos itens 1 ao 3, será feito mensalmente relativo à quantidade de contas efetivamente habilitadas, em am-
bos os casos mediante apresentação dos seguintes documentos: 

Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal contra-
tual; 

Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ Receita Fe-
deral; 

Certidão de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 
cl) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal; 
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e 
O Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante. 
4.2 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 
4.3 A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida 
no 	subitem 4.1, implicará na sua 	devolução 	à 	CONTRATADA para regularização, de- 
vendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 
4.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de al-
guma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contra-
tante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, será 
aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Va- 
lor da parcela a ser paga; 
I = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=TX 	I = (6/100) 
	

I = 0,00016438 
365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

5.1 Será exigida garantia contratual dos serviços fornecidos na presente contratação, complementar à le-
gal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência. 

SEXTA DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO D 
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6.1. A Administração emitirá a(s) nota(s) de empenho especificando os serviços objeto deste instrumento 
pretendido e a(s) quantidade(s), entregando-a(s) ao(s) Fornecedor(es) ou remetendo- a(s) por e-mail. 
6.2. Observado o prazo de entrega previsto no instrumento convocatório, o(s) Fornecedor(es) fará (âo) a 
entrega do objeto deste instrumento mediante agendamento na DIATI do Tribunal de Justiça de Alagoas. 
11.3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, o objeto da presente lici-
tação será recebido pelo Fiscal do contrato ou seu substituto legal: 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circuns-
tanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

Definitivamente, por comissão especialmente designada, que elaborará relatório para fins de liberação 
do pagamento das Notas Fiscais/Faturas e do início da contagem do prazo da manutenção corretiva em 
garantia, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93. 
b.1) A verificação técnica e o aceite definitivo das permissões de acesso de usuário aos sistemas e servi-
ços prestados deverão ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a 
entrega de todos os acessos aos sistemas e serviços concluídos; 
6.4. O prazo a que se refere a alínea "b.1" acima não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em ca-
sos excepcionais, devidamente justificados e previstos neste edital. Na hipótese de o termo circunstanciado 
ou a verificação a que se o item 6.3 não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos 
fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias an-
teriores à exaustão dos mesmos. 

6.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela 
lei ou pelo contrato. 

6.7 O objeto deste instrumento entregue em desacordo com o especificado no instrumento convocatório e 
na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se 
o(s) Fornecedor(es) a substitui-lo(s) no prazo determinado pelo Fiscal, sob pena de ser aplicada penalida-
de. 

6.7.1 Constatada a ocorrência prevista neste item, após a notificação por escrito ao(s) Fornecedor(es), 
será(ão) interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização da pendên-
cia. 

6.8 O serviço será inteiramente recusado pelo Contratante se seu fornecimento se der em desacordo com 
o edital. 

6.8.1 No caso de recusa do objeto deste instrumento, o(s) licitante(s) vencedor(es) terà(ão) o prazo de 10 
(dez) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pelo Fiscal. 
6.9 Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço, o órgão recebedor 
adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser efetuado em até 20 (vinte) dias úteis. 
6.10 O aceite/aprovação do(s) material(is) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do(s) for-
necedor(es) por vícios de quantidade, ou qualidade do(s) material(is), ou disparidades com as especifica-
ções estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades 
previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

SseTimk 04. PORPAÇOapsci7mT 1 

7.1 Assinar o contrato, em até 10 (dez) dias úteis, a partir da convocação, podendo o prazo ser prorrogado 
uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa a ser contratada e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, conforme art. 64, da Lei 8.666/93. 
7.1.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assi-
natura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu rece-
bimento. 
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7.1.2 O não comparecimento no prazo da convocação para assinatura do contrato, salvo impedimento, de-
vidamente justificado, comprovado e aceito pela Administração, acarreta a imediata perda do direito de 
contratar, sem prejuízo da sanção prevista neste edital. 
7.1.3 Nesse caso, é facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e con-
dições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
7.1.4 Entregar o objeto deste instrumento em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso 
tal entrega não seja feita dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita a multa. 
7.2 Substituir o objeto deste instrumento em desacordo com a proposta ou com as especificações, ou que 
porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições. 
7.3 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em ra-
zão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras co-
minações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
7.4 A Contratada não será responsável: 
7.4.1 Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 
7.4.2 Pelo uso inadequado do objeto deste instrumento por servidores do Poder Judiciário do Esta- do de 
Alagoas. 
7.5 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a subcontratação dos serviços contratados. 
7.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumi-
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
7.7 Cumprir fielmente as condições contidas neste edital e seus anexos em especial aos aspectos contidos 
nos itens 3 e 10 do Termo de Referência —Anexo VIII do Edital. 

8.1. O CONTRATANTE obriga-se, além das disposições previstas no item 11 do Termo de Referência — 
Anexo VIII do Edital, a: 
a) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 
h) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste ajuste, inclusive permitir o 
livre acesso dos responsáveis do FORNECEDOR às dependências do CONTRATANTE, desde que devi-
damente identificados; 

Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal; 
Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONTRATADA) de acordo com as condições de preço e 

prazos estabelecidos neste ajuste; 
Aplicar as penalidades por descumprimento do objeto contratual; 

O Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e quali-
ficação exigidas na licitação; 

Documentar as necessidades de alteração do Sistema e encaminhar para a Contratada; 
Efetuar o recebimento e aceitação do objeto, consoante as disposições previstas no item 16 deste edital. 
Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do con-

trato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes. 

ISCALIZAÇÃO E GE 

9.1 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor do Tribunal especialmente designa-
do pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilida-
des do artigo 67 da Lei n°. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa terceirizada a ser con-
tratada. 
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9.2 Caberá ao Fiscal do contrato: 

Emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 

Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 

Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 

Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providên-
cias necessárias à correção das falhas ou defeitos observados, 

Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da execu-
ção que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
O Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato. 

9.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas 
pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias. 
9.4 A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contrata-
da, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica correspon-
sabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar 
a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital. 
9.5 Caberá ao Gestor do contrato: 

Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser provi-
denciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a 
prestação de serviços e com antecedência razoável; 

Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 

Comunicar ao setor competente quaisquer problemas detectados na execução contratual que tenham 
implicações na atestação; 

Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital, o 
Contrato ou a Lei; 

O Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser sub-
metida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 

Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente 
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econômico-financeiro ou repactu-
ação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, 
o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 
8.666/93 e alterações; 

Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato 
pela Administração; 

Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da 
Lei; 

Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas; 
Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 

1) Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos termos Contratuais, 
sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias 
superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 

9.6 Designação de gestor/fiscal: 

9.6.1 Fica designado o(a) servidor(a) 	  lotado(a) no 	  
matricula 	 e em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nossa or- dem, 
exercerem a gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal pe- rente a con-
tratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscali- zação e controle 
constantes no Ato Normativo n°. 048/2019. 
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10.1 A licitante ou contratada que, por qualquer forma, não cumprir as normas de licitação ou do contrato 
celebrado está sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do 
Ato Normativo n.° 48, de 12 de agosto de 2019 e alterações posteriores. 
10.2 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Admi-
nistração Pública Estadual e será descredenciada do sistema de cadastramento de fornecedores do Esta-
do de Alagoas e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 
15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 
10.2.1. apresentar documentação falsa; 
10.2.2. fraudar a execução do contrato; 
10.2.3. comportar-se de modo inidôneo; 
10.2.4. cometer fraude fiscal; ou 
10.2.5. fizer declaração falsa. 
10.3 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, pará-
grafo único, da Lei n°8.666/1993. 
10.4 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; no art. 7° da Lei n° 
10.520, de 17/07/2002 e art. 39 e seguintes do Ato Normativo n.° 48, de 12 de agosto de 2019 e alterações 
posteriores, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do obje-
to, garantida a ampla defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as mul-
tas definidas nos itens "10.5" e "10.6", com as seguintes penalidades: 
10.4.1 advertência; 
10.4.2 multa, nos percentuais e hipóteses previstas no Ato Normativo n.° 48, de 12 de agosto de 2019 e al-
terações posteriores; 
10.4.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administra-
ção, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
10.4.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auto-
ridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; e 
10.4.5 impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento sistema de 
cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

10.5 No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA 
estará sujeita à aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato ou da nota de empe-
nho. 
10.6 Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabele-
cido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço integralmente, a contratada es-
tará sujeita a multa de 15% (quinze por cento) do valor correspondente à parte inadimplente. 
10.7 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
10.7.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da data 
da ordem de serviço; ou 
10.7.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos 
ou por 10 (dez) dias intercalados; 
10.7.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais. 
10.8. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "10.7.1" e "10.7.2" acima, a contra-
tada poderá ser sancionada com multa de: 
10.8.1 — 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execu-
ção de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, corres- 
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pondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 
10.8.2 — 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou exe-
cução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadim-
plente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 
30 (trinta) dias. 

11.1 Aplica-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições dos arts. 77 a 80 da Lei n. 8666/93. 
11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
11.3 O Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judici-
al ou extrajudicial, nos casos de infração de qualquer de suas cláusulas ou da legislação ao qual está su-
bordinado, respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra. 

aí.  D PDA" DA VIDal 

12.1 O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir de sua assinatu-
ra, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos, limitada a sua duração a 48 (quarenta e oito) meses, 
nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei n° 8.666/93. 

12.2 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primei-
ro período da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação. 
12 3 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou su- pres-
sões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. 
12.4 A Contratada se obriga a aceitar as supressões em percentual maior do que o previsto no art. 65 da 
Lei 8.666/93, caso advenham novas legislações que impliquem em redução dos custos finan- ceiros da em-
presa, hipótese em que deverá ser comunicado diretamente à Contratante para asse- gurar o reequilibrio 
económico-financeiro do Contrato. 
12.5 As alterações deverão ser precedidas de instrução processual em que deverão constar, no mínimo: 
12.5.1 A descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução; a des- crição 
detalhada da proposta de alteração; a justificativa para a necessidade da alteração proposta e a referida hi-
pótese legal; o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que não extrapola os limites 
legais e que mantém a equação econômico-financeira do contrato; e a ciência da contratada, por escrito, 
em relação às alterações propostas no caso de alteração unilateral ou a sua concordância para as situa-
ções de alteração por acordo das partes. 
12.7 A alteração do regime de tributação da empresa vencedora no curso do contrato não ensejará, por si 
só, em pedido de reequilibrio financeiro pela empresa. 

13.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apre- sentação 
das propostas, sendo permitida apenas a revisão, na forma do art. 17 e ss. do Decreto 7.892/2013. 
13.2. Decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, na- queles 
valores dos serviços a executar, aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a re- querimento da 
CONTRATADA e após análise da Contratante. 
13.2.1 O direito ao reajuste não solicitado pelo contratado durante a vigência do contrato será objeto de 
preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. 
13.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legisla - ção então em vi-
gor. 
13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, a Contratante elegerá novo índice oficial 
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para reajustamento do preço do valor remanescente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
14.1 Conforme item 3 do Termo de Referência - Anexo VIII do Effital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES-MN 

15.1 O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório e à proposta da Contratada, sendo os casos 
omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie. 
15.2 A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por si assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contrata-
ção. 
15.3 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a subcontratação total ou parcial do fomecimento objeto 
do presente ajuste. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

16.1 Em cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, incumbirá ao CONTRA-
TANTE providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário Ele-
trônico da Justiça. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1 É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste 
instrumento contratual. 

E, para firmeza e prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, assinam o presen-
te, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

Maceió,   02  	de  44 	de 20 

Des. KLE 	• LOUREIRO 
Presidente do Tribuna 	ustiça 	o de Alagoas 

CONT 

Dr. ALEXANDR LENINE DE JESU P REIRA. 
Juiz-Presidente da Comissão Gestora o FUNJURIS 

INTERVENIENTE PAGADOR 

Assinado de forma digital por 
ROBERTO FLORENTINO DA ROBERTO Finiarnwo DA SILVA 
SILVA JUN1OR:00553983911 JUNIOR:00553983911 

Dados: 2021.11.2211:32:06 -0300' 

Sn ROBERTO FLORENTINO DA SILVA JR. 
Sócio Administrador da empresa RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA — EPP 

CONTRATADA 
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merecimento. 
  Os interessados devem encaminhar suas inscrições à Direção-Geral deste Tribunal de Justiça, por meio do Sistema 
Administrativo Integrado – SAI, exclusivamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da publicação deste Edital, sob pena de 
não conhecimento se realizado de outra forma. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos 26 (vinte e seis) dias do mês 
de novembro do ano de dois mil e vinte e um (2021). 

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

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2020/9088
Assunto: Contratação de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denominada Google 

Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus incluindo suporte técnico remoto

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em epígrafe, com fundamento no Parecer GPAPJ nº 636/2021, 
da Procuradoria deste Poder Judiciário, AUTORIZO a celebração do Contrato n° 033/2021, decorrente do PE nº 020/2021 e da ARP 
n° 023/2021, relativo à contratação de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e armazenamento, denominada 
Google Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus incluindo suporte técnico remoto, com a empresa RJR 
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 11.508.825/0001-38, arrematante do Lote único, pelo 
valor total de R$ 941.000,00 (novecentos e quarenta e um mil reais).

No ato da assinatura, é indispensável 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 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, 25 de novembro de 2021.
 
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 033/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/9088)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA RJR COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA LTDA – EPP.

DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada para prestação de servi- ços de Solução 
Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denominada Google Workspace Business Starter, Business 
Standard e Business Plus incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução, para 
atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, através do sistema de registro de preços, de acordo com as 
especifi cações, quantidades e exigências deste Edital PE nº 020/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.

DO VALOR: O valor total deste contrato é de R $  9 4 1 . 0 0 0 , 0 0  ( n o v e c e n t o s  e  q u a r e n t a  e  u m  m i l  r e a i s ).

DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo FUNJURIS, registrados com o seguinte:

A) PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061. 0003. 2114 – MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO; NATUREZA DE DESPESA: 
339040 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO- MUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA.

DA GARANTIA: Será exigida garantia contratual dos serviços fornecidos na presente contratação, complementar à legal, conforme 
prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir de sua assinatura, prorrogáveis 
por períodos iguais e sucessivos, limitada a sua duração a 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei nº 
8.666/93.

DO REAJUSTE: Os preços são fi xos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apre- sentação das propostas, 
sendo permitida apenas a revisão, na forma do art. 17 e ss. do Decreto 7.892/2013.

DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumento contratual.

Maceió, 25 de novembro de 2021.

denisemonteiro
Realce
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Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
CONTRATANTE

Dr. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA.
Juiz-Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS
INTERVENIENTE PAGADOR

Sr. ROBERTO FLORENTINO DA SILVA JR. 
Sócio Administrador da empresa RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP
CONTRATADA

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 135/2021

Processo Administrativo nº. 2020/9088 Data: 26 de novembro de 2021

Contratado: RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP

Objeto: eventual e futura contratação de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e Armazenamento, 
denominada Google Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus incluindo suporte técnico remoto, migração de 
dados e treinamento para administração da solução, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 

Contrato nº 033/2021

Gestor: GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO - DGC
Gestor Substituto: DIOGO GALINDO CAVALCANTE - DGC
Fiscal: ARTHUR SILVA PAES BARRETO DOS ANJOS- DIATI
Fiscal Substituta: LUIS GUSTAVO PEIXOTO CAVALCANTE – DIATI

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, o Sr. GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO (Gestor), o Sr. DIOGO GALINDO CAVALCANTE (Gestor 
Substituto), ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos, o Sr. ARTHUR SILVA PAES BARRETO DOS ANJOS (Fiscal) e 
o Sr. LUIS GUSTAVO PEIXOTO CAVALCANTE (fi scal substituto), ambos lotados na Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação - 
DIATI, para a gestão do Contrato nº 033/2021, decorrente do Processo 2020/9088, 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 2018/1663
Assunto: Prorrogação – Contrato nº 42/2019

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em Epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ nº 719/2021, 
emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, com espeque no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, c/c a disposição 
contratual da Cláusula Nona, AUTORIZO a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2019, que tem por objeto a contratação de 
instituição especializada para prestação de serviços para a realização de concurso público para preenchimento de 20 vagas no cargo de 
Juiz de Substituto do Estado de Alagoas. Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato nº 42/2019, a partir do dia 18 de 
dezembro de 2021 até 15 de junho de 2022.

No ato da assinatura, é indispensável 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.

À Subdireção Geral para providências.

Maceió/AL, 25 de novembro de 2021.

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

denisemonteiro
Realce
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