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CONTRATO N°03212021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A 
REFORMA DA COBERTA DO FÓRUM DA CAPITAL, NO REGIME 
DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A 
EMPRESA MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 
319, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/001-08, neste ato representado pelo Exm°. 
Desembargador Presidente KLEVER RÉSO 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 Comissão Gestora Dr. 
ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA e a empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA com endereço na 
Rua A s/n, Parque Miramar, Qd. L, Lote 38 SL 01, São Jorge, CEP: 57044-102, Maceió-AI, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n° 11.035.491/0001-22 ora representada por PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI, portador da cédula de 
identidade n° 1576023 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n°036.198.994-60, doravante designada CONTRATADA, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 2021/3505, e ainda o resultado do certame licitatório 
Tomada de Preços n° 001/2021, pactuam o presente contrato, por preço global, em conformidade com a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei n°9.784/99, Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 
2006 e suas alterações, o Ato Normativo n. ° 48/2019 e alterações posteriores, que trata da aplicação de sanções 
administrativas, Resolução do CNJ n° 114/2010, Resolução TJ/AL n° 07/2013, Instruções Normativas 
SEGES/MPDG números 1/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade, n° 005/2017, que dispõe sobre 
regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, Decreto Federal n° 7.983/2013, 
especialmente os Parecer GPAPJ n°731/2021 o que fazem na conformidade das cláusulas adiante estabelecidas. 

, ..}EMEIRA 	ETd 

1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de Engenharia para a construção, com 
fornecimento de serviços, materiais e equipamentos necessários, para a REFORMA DA COBERTA DO FÓRUM DA 
CAPITAL, no regime de execução indireta, empreitada por Preço Global, que será prestado nas condições 
estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento 
Convocatório que se deu origem a este instrumento contratual. 

1.1 Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório e seus anexos, identificado no preâmbulo 
acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
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2.2 A vigência do contrato se iniciará com a assinatura do contrato e findará em 6 ( seis) meses, contados a partir do 
termo de entrega definitiva da obra, considerados, para este fim, eventuais prorrogações concedidas ao longo da 
execução, sem prejuízo da responsabilidade do construtor pela obra após o encerramento do contrato, nos termos 
de seu instrumento e da legislação de regência. 

LA-t.)SULAVER-CEIRAT21D0-1,YALORWOICONTFtATOTEREATJUSTÉ 

3.0 valor total da contratação é de R$1.063.759,05 (hum milhão, sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e 
nove reais e cinco centavos). 

3.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 

3.2 As parcelas do cronograma físico-financeiro, que, em razão de atrasos não imputáveis, sob qualquer forma, à 
contratada, devam ser executada após um ano da data limite para apresentação das propostas, poderão, a pedido 
da contratada, sofrer reajuste segundo a variação do índice INCC-Índice Nacional de Custo da Construção no 
período de um ano desde a data-limite para a apresentação das propostas. Para reajustes subsequentes, nas 
mesmas condições impostas ao primeiro, adotar-se-á a variação do índice ocorrida após um ano desde o último 
reajuste. 

3.3 A eventual celebração do contrato após a consolidação da anualidade que autorizaria o reajuste será feita 
segundo os valores da proposta original, mas não importará em renúncia, pela contratada, ao reajuste calculado sob 
a forma do subitem anterior. 

iblik-USWArQ1MRTAIE-95AIÕESPESA 

4.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO; Programa de trabalho 
02.122. 0003. 3038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS; Id. uso O - Não Destinado à 
Contrapartida; Fonte 291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA;Tipo de Detalhamento de Fonte O - SEM 
DETALHAMENTO; Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO; Natureza 449051 - OBRAS E 
INSTALACOES; Região Planejamento 210 - TODO ESTADO; Plano Orçamentário 000005 - Reforma do Prédio; 
Emenda Parlamentar E0000 - Não definida; Processo 2021/3505. 

  

ICAUSUI/NQUINTA"-"DO PAnAMENTO 

5.1 O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de serviços 
aprovadas pela fiscalização, sendo considerados para efeito de medição e pagamento somente a parcela da obra 
efetivamente executada pelo contratado de acordo com o cronograma físico-financeiro e aprovada pela fiscalização, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo 
contratante, após a análise da unidade de controle interno, observando, para tanto, as disposições do item 13 do 
Projeto Básico — Anexo. 

5.2 Os pagamentos de cada etapa do cronograma físico-financeiro, após a respectiva medição, serão efetuados 
pelo FUNJURIS, em até 20(Vinte) dias úteis, contados da data de entrega, informada mediante protocolo da fatura 
respectiva, sob exclusiva responsabilidade da contratada. 

5.3 A realização de cada pagamento observará a instrução do processo respectivo com os seguintes documentos: 

a) NOTA FISCAL- nota fisca eletrô icae-m formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal e 
pelo gestor contratual; 

sn.4 
re- 
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FATURA DISCRIMINATIVA- fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em impresso próprio ou papel 
timbrado; 

PLANILHA DE MEDIÇÃO- planilha de medição relativa à parcela faturada, conforme o cronograma físico-
financeiro, impressa de acordo com os padrões do órgão contratante; 

Cópias do contrato e de seus aditivos, quando houver; 

Cronograma físico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo órgão contratante; 

Relatório de vistoria de obra relativo à respectiva medição; 

PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL- folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento, assinado 
pelos funcionários, referente ao período da medição; 

PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS- recolhimentos vinculados à matrícula da obra; 

PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS- recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa; 

Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS; 

Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 

I) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de origem(quando sediada em outro Estado); 

Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT; 

Nota de empenho. 

5.4 As certidões de regularidade fiscal e trabalhistas deverão estar vigentes na data do pagamento 

5.5 A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhadas da documentação requerida no 
subitem 13.3, quando esta for pertinente à situação de regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicará 
a sua devolução à empresa contratada para regularização, caso em que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de sua apresentação regular, excetuada a hipótese em que a documentação omitida puder ser 
acessada mediante consulta pública. 

5.6 O pagamento da primeira medição será condicionado à apresentação da ART ou RRRT- Anotação/Registro de 
Responsabilidade Técnica dos Serviços. 

5.7. Além da documentação indicada no subitem 13.3, o último pagamento dependerá do recebimento provisório da 
obra, cujo Termo deverá integrar o processo daquele. 

5.8. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 
5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data de 
pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da 
seguinte fórmula: 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

EM = IxNxVP e 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser 
paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

cn 
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I=TX 	I = (6/1001 
	

I = 0,00016438 
365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

5.10. Em cumprimento ao disposto na legislação em vigor, o Tribunal de Justiça de Alagoas reterá na fonte, além 
dos tributos previdenciãrios, aqueles pertinentes às áreas federal, estadual, municipal, que incidirem sobre os 
pagamentos que efetuar a pessoa jurídica, conforme o caso. 
5.11. Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Serviços/Fatura, eventual multa imposta pelo TJ/AL, se for o 
caso. 

5.12. O aceite/aprovação do material e serviços pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor 
por vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas, 
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 

5.13. O Tribunal de Justiça reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata 
a Instrução Normativa SRF n°480, de 15/12/2004, modificada pela de n°539, de 25/04/2005. 
5.14 O pagamento da 1° (primeira) medição será condicionado à apresentação d ART ou RRT —Anotação/Registro 
de Responsabilidade Técnica dos Serviços. 

pLAUSUITATSEXTAnrDASVBR1GAOES DKCONTRATADÃ1  

6.1-Aquelas previstas no Item 11 do Projeto Básico — Anexo I do Edital. 

ICL4DSUCAISETIMA'7DAS'OBRIGAÇOES DO,CONTRATANTE  

7.1-Aquelas previstas no Item 12 do Projeto Básico — Anexo I do Edital. 

CLA USULIA OITAVAIrDKFISCALIZCAO E GESTAOIDO CONTRATO 

8.1- Conforme Item 10 do Projeto Básico —Anexo I do Edital. 

PLAUSIMEATNON-Alr-DORECERIMENTO DOSISERVICOS 

9.1 A obra objeto deste contrato será recebida depois de verificado o cumprimento das condições contidas no 
Memorial Descritivo, não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem ético profissional 
dentro dos limites estabelecidos na legislação vigente ou no contrato. 

9.2 Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo Engenheiro responsável pela 
fiscalização e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita da Contratada, 
informando a conclusão dos serviços. 

a.1) No termo de recebimento provisório, será lavrada uma ata circunstanciada que descreverá eventuai 
irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixação de prazo compatível para a sua execução, a partir do gÇil 

Rn 



trAgs_ali 
11.1- O Contratante exigira garantia para assegurar o fiel cumprim-Chto das obrigações assumidas, que deverá 
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a) caução em dinheiro (moeda corrte d• P>isu  títulos da dívida pública; ou 
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começará a incidir a multa descrita no subitem seguinte; 
No caso de ser necessária a execução de serviços corretivos, quando do recebimento provisório e antes do 

recebimento definitivo da obra, o Contratante notificará a Contratada e estipulará o prazo de execução. 
Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estará sujeita a multa diária de 1%(um por cento), que será calculada 
sobre o valor da última parcela, observado o limite de 10% (dez por cento); 

O Termo de Recebimento Provisório interromperá a contagem do prazo de execução final da obra. 

Definitivamente, por Comissão designada pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado de aceitação 
definitiva, após decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a partir do recebimento provisório. 

Os termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a Contratada das responsabilidades decorrentes 
do contrato e da legislação em vigor. 

O recebimento dos serviços, tanto o provisório como o definitivo, somente serão realizados, estando em vigor a 
garantia prestada pela Contratada. 

O recebimento definitivo dar-se-á somente quando a obra for considerada perfeitamente acabada, sob pena de 
inadimplência da Contratada, caso esta não cumpra o prazo estipulado pela Comissão designada pelo 
Contratante. 

A não entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, poderá acarretar, além da 
multa, a suspensão do direito de a empresa participar de licitações e contratações com o Poder Judiciário pelo 
prazo não superior a 02 (dois) anos. 

9.3 No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de Recebimento 
Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for 

caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em 
parte, dirigindo-o à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis. 

9.4 Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei. 

9.5 A CONTRATADA se responsabilizará pelos serviços, conjuntamente com os profissionais (arquitetos e/ou 
engenheiros) que for o agente responsável pela elaboração e supervisão técnica, a partir da data de emissão do 
termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei 8.666/93. 

ILL6LEW2k r' T 

10.1- A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores da solidez e da 
segurança dos serviços, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com 

art. 73, b, da Lei n° 8.666/93. 

10.2- Materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito de fabricação, após 
a aquisição, deverão ser subsfituidos pela Contratada ou, caso o defeito não seja totalmente superado, aceito em 
devolução, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variação do índice 
Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-Dl), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 
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c) fiança bancária. 

11.2-A garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada por ocasião de 
sua assinatura. 

11.3-Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou 
reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do 
valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo CONTRATANTE. 

11.4-A garantia a que se refere este item será liberada após a comprovação do cumprimento e aceitação do objeto 
da obrigação pactuada. 

CLAUSULA DÉCIMNSEGUNDflArSUBCOSTRATA.DAti 

12.1-A Contratada não poderá subempreitar, no seu todo, as obras e os serviços contratados, podendo a mesma, 
no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, 
única e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou serviços junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir 
as exigências de segurança estabelecidas neste documento. 

12.2- A proposta de subcontratação deverá ser apresenta por escrito e, somente após a aprovação do Contratante, 
os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados. 

12.3- A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser efetuada com 
empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda 
executar. 

retAUSUENDECIMMTER—CEIRAI?DAS PENALID DEg 

13.1 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. 

13.2 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública Estadual e será descredenciada do sistema de cadastramento de fornecedores do Estado 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: 

13.2.1. apresentar documentação falsa; 

13.2.2. fraudar a execução do contrato; 

13.2.3. comportar-sede modo iniclôneo; 

13.2.4. cometer fraude fiscal; ou 

13.2.5. fizer declaração falsa. 

Snai 
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13.3 Reputar-se-ão inicIóneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, 
da Lei n°8.666/1993. 

13.4 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, nos casos de retardamento, de 
falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a contratada poderá ser 
apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens "13.5" e "13.6", com as seguintes 
penalidades: 

13.4.1 advertência; 

13.4.2 multa, nos percentuais e hipóteses previstas no Ato Normativo n.° 48, de 12 de agosto de 2019 e alterações 
posteriores; 

13.4.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 

13.4.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 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 

13.4.5 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. 

13.5 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 empenho. 

13.6 Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, em 
entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço integralmente, a contratada estará sujeita a multa 
de 15% (quinze por cento) do valor correspondente à parte inadimplente. 

13.7 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 

13.7.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da data da 
ordem de serviço; ou 

13.7.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 
10 (dez) dias intercalados; 

13.7.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais. 

13.8. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "13.7.1" e "13.7.2" acima, a contratada 
poderá ser sancionada com multa de: 

13.8.1 — 0,20% (zero virgula vinte por cento) por dia de atraso na celebração do contrato ou da ata de registro de 
preços, sobre o valor de Adjudicação, até o limite de 30 (trinta) dias, após o que configurará não celebração do 
contrato ou da ata de registro de preços; 

13.8.2 — 6% (seis por cento) pela não celebração do contrato ou da ata de registro de preços, sobre o valor de 
Adjudicação; 

13.8.3 — 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) por dia de retardamento na execução do fornecimento ou serviço, 
sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, após o que configurará 
inexecução do fornecimento ou serviço, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral da avença; 

13.8.4 — 15% (quinze por cento) pela inexecução total ou parcial do fornecimento ou serviço, sobre o valor total do 
contrato ou da parcela inadimplida; 

13.8.5 — 10% (dez por cento) pela falha na execução do contrato ou da ata de registro de preços, exceto quanto 
'retardamento na execução ou à inexecução tot&-ctrprciaLdrf&necimento ou serviço, sobre o valor total 1d 
contrato ou da ata de registro de preços; e 

CC. A 
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Código 

13.8.6 — 20% (vinte por cento) pela fraude na licitação ou na execução do contrato ou da ata de registro de preços, 
comportamento inidõneo ou cometimento de fraude fiscal, sobre o valor total do contrato ou da ata de registro de 
preços. 

13.9. A multa será descontada da garantia prestada pelo imputado. 

13.9.1 Se não houver garantia prestada ou a multa for de valor superior a essa, responderá o imputado pela 
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

[eariSuLA 'ECIMA MARTA DO - GINIEPOEXECIJpAttÉ  ERAp15 1  

14.1-. O contrato será realizado por execução indireta, sob regime de empreitada por preço global. 

14.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°8.666/93. 

14.3. O (s) prazo(s) contratual (is) poderá (ão) ser prorrogado(s), a critério da Administração, desde que ocorra um 
dos motivos previstos no parágrafo § 1° do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente justificado em processo 
próprio e aprovado pela autoridade competente. 

14.4. Serão admitidos, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões 
no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do valor inicial deste contrato, 
quando couber e for aprovado pela administração pública, nas seguintes modalidades: 

14.4.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no cronograma da obra. 

14.4.2-Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de serviços que tecnicamente 
sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que tenha sido contratado. 

14.4.3-Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e que não forem de 
responsabilidade da Contratada. 

14.4.4- Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao valor referente à 
parcela de "risco" constante no BDI apresentado, por item, não será objeto de aditivo; 

14.4.5- Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de orçamento base do 
respectivo aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade 
com o decreto n°3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto 
n° 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de 
Alagoas; 

14.4.6- Indicar especificações de materiais com respectivos orçamentos pelo Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI, e na falta deste, pelo sistema de Orçamento de 
Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composição de Preços para Orçamentos - TCPO ou 
pesquisa de preços com o mínimo de 3 (três) propostas do mercado. 

14.5- Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha orçamentária, a diferença 
percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência seja reduzida em favor do contratado, 
conforme disciplina o art. 14 do Decreto n° 7.983/2013. 

14.6- Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativo a pequenas 
variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo 
e total", não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso VIII, 
alínea "a", da Lei 8.666/93. 

pLAUSUMDECIMAIQUINTAZDATRESCISA0 

15.1- O Contratante poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito( independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada, dir i a 	querindenização, nos casos e 
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formas fixados na Lei n° 8.666/93. 

16.1- Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbirá ao Contratante 
providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário da Justiça 
Eletrônico. 

tük-USitalIECINWSt11ilifki-71)A4DiSPO 1ÇOES NAIS 

17.1- A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste contrato. 

17.2- Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que reza a Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações, bem assim ao disposto no edital licitatório, além das demais normas aplicáveis ao objeto do presente 
Contrato. 

17.3-As partes contratantes se vinculam ao edital de licitação e à proposta da Contratada. 

' 	11 

18.1- É competente o foro da cidade de Maceió, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente avença. 

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

Maceió/AL, 24 de novembro de 2021. 

Sr PAULO GUILERME ATAIDE ACIOLI 
Diretor da empres IRAMAR CONSTRUTORA LTDA 

RNECEDOR 

Nome: 	 CPF: 	  

CPF: M ./n n#  

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
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Processo nº 2021/12045
Requerente: Kleber Borba Rocha
Assunto: Suspensão de Férias

DECISÃO

Trata-se de pedido formulado pelo magistrado Kleber Borba Rocha, de suspensão de suas férias correspondentes ao segundo 
período do exercício de 2020, por imperiosa necessidade de serviço, designadas para serem usufruídas no período de 20 de novembro 
a 18 de dezembro de 2021, em razão de, além de ser Titular da 1ª Vara da Comarca de Santana do Ipanema, estar atuando como Juiz 
Auxiliar do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Capital, Juiz Coordenador do CEJUSCS da Uninassau e da 
Casa de Direitos, e Juiz Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral.

Defi ro o pedido de suspensão das férias, tendo em vista as justifi cativas apresentadas pelo magistrado, e certidão da Diretoria 
Adjunta de Gestão de Pessoas (ID 1261570).

À Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagas, para ciência e demais providências.
Após, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas – DAGP, para anotações e arquivamento.
 
Publique-se.

Maceió, 24 de novembro de 2021.

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

 
Processo Virtual nº 2021/12278
Requerente: Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Assunto: Realização de Casamento coletivo

DECISÃO

 Trata-se de solicitação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para realização de casamento coletivo na Comarca de Piranhas, 
no dia 30 de novembro de 2021 (ID 1326534).

  Autorizo a realização do evento requisitado, tendo em vista o despacho da Coordenação da Justiça Itinerante (Histórico 2).
 À Coordenação da Justiça Itinerante, para as providências cabíveis.

 Publique-se.
Maceió, 24 de novembro de 2021.

 
Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
 
Processo Virtual nº 2021/12279
Requerente: Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Assunto: Realização de Casamento coletivo

DECISÃO

 Trata-se de solicitação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para realização de casamento coletivo na Comarca de Flexeiras, 
no dia 8 de dezembro de 2021 (ID 1326534).

  Autorizo a realização do evento requisitado, tendo em vista o despacho da Coordenação da Justiça Itinerante (Histórico 2).
 À Coordenação da Justiça Itinerante, para as providências cabíveis.

 Publique-se.
Maceió, 24 de novembro de 2021.

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

    

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2021/3505
Assunto: Celebração de Contrato – Reforma da Coberta do Fórum da Capital

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, mormente os Parecer GPAPJ nº 731/2021, 
da Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Contrato nº 032/2021, decorrente da Tomada de 
Preços nº 001/2021, a ser fi rmado com a empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA,  com valor global de R$1.063.759,05 (hum 
milhão, sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), que tem por objeto a contratação de empresa de 
Engenharia para a construção, com fornecimento de serviços, materiais e equipamentos necessários, para a reforma da coberta do 
Fórum da Capital, no regime de execução indireta, empreitada por Preço Global.

Pelo teor da Cláusula Segunda – Dos Prazos, o prazo para realização da obra será de até 04(quatro) meses ou seja, 120 (cento 
e vinte) dias corridos, a partir do recebimento da ordem de serviços emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura 

DeniseMonteiro
Realce
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do Tribunal de Justiça – DCEA.  A vigência do contrato se iniciará com sua assinatura e fi ndará em 6 ( seis) meses, contados a partir 
do termo de entrega defi nitiva da obra, considerados, para este fi m, eventuais prorrogações concedidas ao longo da execução, sem 
prejuízo da responsabilidade do construtor pela obra após o encerramento do contrato, nos termos de seu instrumento e da legislação 
de regência.

Outrossim, quanto ao cumprimento da diligência solicitada pela Procuradoria no Parecer nº GPAPJ nº 731/2021, informo que será 
cumprida pelo gestor do contrato no pagamento da 1ª (primeira) medição, onde está condicionado à apresentação de ART ou RRT – 
Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica dos Serviços, conforme subitens 5.6 e 5.14 do Contrato c/c Despacho (ID. 1326328)

No ato da assinatura, se faz necessária 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 as devidas providências.

Maceió, 24 de novembro de 2021.
 
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 032/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/3505)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA MIRAMAR  CONSTRUTORA LTDA.

DO OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de Engenharia para a construção, com fornecimento 
de serviços, materiais e equipamentos necessários, para a REFORMA DA COBERTA DO FÓRUM DA CAPITAL, no regime de execução 
indireta, empreitada por Preço Global, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos 
que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório que se deu origem a este instrumento contratual.

DO PRAZO: O prazo para realização da obra será de até 04(quatro) meses ou seja, 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir do 
recebimento da ordem de serviços emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça – DCEA.

A vigência do contrato se iniciará com a assinatura do contrato e fi ndará em 6 ( seis) meses, contados a partir do termo de 
entrega defi nitiva da obra, considerados, para este fi m, eventuais prorrogações concedidas ao longo da execução, sem prejuízo da 
responsabilidade do construtor pela obra após o encerramento do contrato, nos termos de seu instrumento e da legislação de regência.

DO VALOR: O valor total da contratação é de R$1.063.759,05 (hum milhão, sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove 
reais e cinco centavos).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive 
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais incidentes, bem como taxas de 
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO; Programa de trabalho 02.122. 0003. 
3038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS; Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida; Fonte 291 - RECURSOS 
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA;Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO; Detalhamento de Fonte 000000 - SEM 
DETALHAMENTO; Natureza 449051 - OBRAS E INSTALACOES; Região Planejamento 210 - TODO ESTADO; Plano Orçamentário 
000005 - Reforma do Prédio; Emenda Parlamentar E0000 - Não defi nida; Processo 2021/3505.

DA GARANTIA DO SERVIÇO: A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores da solidez 
e da segurança dos serviços, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da 
Lei nº 8.666/93.

DA GARANTIA CONTRATUAL: O Contratante exigirá garantia para assegurar o fi el cumprimento das obrigações assumidas, que 
deverá ser prestada numa das seguintes modalidades:

- caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou
- seguro-garantia; ou
- fi ança bancária.

DA SUBCONTRATAÇÃO: A Contratada não poderá subempreitar, no seu todo, as obras e os serviços contratados, podendo a 
mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou fi rmas especializadas, mantendo,  contudo, sua integral, única e 
exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou serviços junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança 
estabelecidas neste documento.

DO REGIME DE EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES: O contrato será realizado por execução indireta, sob regime de empreitada por 
preço global.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

DA RESCISÃO: O Contratante poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nos casos e formas fi xados na Lei nº 8.666/93.

DO FORO: É competente o foro da cidade de Maceió, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente avença.

DeniseMonteiro
Realce
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Maceió, 24 de novembro de 2021.

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

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

Sr  PAULO GUILHERME ATAÍDE ACIOLI
Diretor da empresa MIRAMAR  CONSTRUTORA LTDA 
FORNECEDOR

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 134/2021
Processo Administrativo: 2021/3505
Data: 24 de novembro de2021.

Contratado: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

Objeto: contratação de empresa de Engenharia para a construção, com fornecimento de serviços, materiais e equipamentos 
necessários, para a reforma da coberta do Fórum da Capital. 

CONTRATO: Nº 032/2021

Gestor: ANDRÉ LUIZ LOPES MALTA - DCEA
Gestor Substituto: RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA - DCEA
Fiscal: JULIO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA - DCEA
Fiscal Substituto: VICTOR CORREIA DE VASCONCELLOS - DCEA

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. ANDRÉ LUIZ LOPES MALTA (Gestor), o Sr. RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA (Gestor 
Substituto), o Sr. JULIO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA (Fiscal), e o Sr. VICTOR CORREIA DE VASCONCELLOS (Fiscal Substituto), 
todos lotados no Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA, para a gestão do Contrato nº 032/2021, decorrente do 
Processo 2021/3505, 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 2020/12582
Assunto: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 47/2020

DESPACHO

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. Presidente, Desembargador KLEVER RÊGO 
LOUREIRO, doravante denominado LOCATÁRIO e, de outro lado, a SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO 
LTDA - SINART, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ com o n° 13.534.698/0001-77, doravante denominada LOCADORA 
e aqui representada por seu Procurador, a Sr. SELMO MARQUES DE OLIVEIRA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 
da Fazenda sob o nº: 840.078.261-53, resolve apostilar o Contrato nº 47/2020 na forma da Lei nº 8.666/93, conforme consta no processo 
administrativo nº 2020/12582, de modo a corrigir a Cláusula Quarta daquele contrato, que passará a vigorar com a seguinte redação:

O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR, a importância global de R$ 699.462,00  (seiscentos e noventa e nove mil e quatrocentos 
e sessenta e dois reais), referente ao prazo de vigência de 60 (sessenta) meses. A reserva respeitará a anualidade do orçamento, 
efetuando-se o empenho anual de R$ 139.892,40 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) 
dividido em 12 parcelas iguais e mensais de R$ 11.657,70 (onze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) pagas ao 
LOCADOR, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, por meio de depósito na conta corrente pertencente ao LOCADOR. 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições inicialmente celebradas.

Maceió/AL, 24 de novembro de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO

DeniseMonteiro
Realce
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