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manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos e odontológicos do Tribunal de Justiça de Alagoas e Posto Médico do 
Fórum da Capital, de diversas marcas e modelos, com fornecimento de peças.

No ato da celebração do aditivo aqui tratado 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, 18 de junho de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 57/2015 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/6174).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA MACEIOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME.

DO OBJETO: O objeto do presente instrumento decorre da necessidade de conferir cumprimento ao disposto no art. 2º, alínea “a” do Ato 
Normativo nº 08/2020, mediante a formalização da supressão de valor do Contrato nº 57/2015, cujo objeto  consiste na contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos e odontológicos do 

Tribunal de Justiça de Alagoas e Posto Médico do Fórum da Capital, de diversas marcas e modelos, com fornecimento de peças.

DO VALOR: Por consenso entre as partes, fi ca suprimido 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)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 

orçamentários consignados pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, registrados com as informações a seguir: 
Unidade Orçamentária 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Programa de trabalho 02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO - 1º GRAU Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Tipo de Detalhamento 
de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO Natureza 339039 - OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA Região Planejamento 210 - TODO ESTADO Plano Orçamentário 000002 - Manutenção das 

Atividades do Órgão
Unidade Orçamentária 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Programa de trabalho 02.122. 0003. 2211 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO 
PODER JUDICIÁRIO - 2º GRAU Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Tipo de Detalhamento 
de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO Natureza 339039 - OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Região Planejamento 210 - TODO ESTADO Plano Orçamentário 000002 - Manutenção das 

Atividades do Órgão.

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.

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

DÁRCIO FERNANDES ALVEZ
Representante Legal da Empresa MACEIOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA 

ME 

CONTRATADA

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/6745
Assunto: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018. 

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Despacho GPGPJ nº 239/2020 

denisemonteiro
Destacar
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e Despacho GPGPJ nº 312/2020 emanados pelo Procurador Geral do TJ/AL, AUTORIZO a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato 
n° 42/2018, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e a empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 
EIRELI-EPP, que possui por objeto o gerenciamento, via internet, do abastecimento da frota própria, cedida e locada de veículos e 
grupos de geradores elétricos, abrangendo o fornecimento de combustível (gasolina com etanol e Diesel S-10), por demanda, em rede 
de postos credenciados, através do gerenciamento eletrônico de dados, com vistas ao atendimento das necessidades do Tribunal de 
Justiça do Estado de Alagoas.

Em conformidade com o Ato Normativo nº 08/2020 do Tribunal de Justiça de Alagoas, o valor total do contrato sofrerá uma redução 
de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente a R$ 127.484,95(cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
noventa e cinco centavos) na estimativa de combustível total a ser consumido anualmente pelo CONTRATANTE, passando o valor total 
estimado do contrato de R$ 637.424,70 (seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) para R$ 
509.939,76 (quinhentos e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos).

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, 18 de junho de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/6745).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO 
DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo versa sobre a prorrogação da vigência do Contrato n° 042/2018 por mais 12 (doze) meses, bem 
como a redução de 25% (vinte e cinco por cento) da estimativa de consumo total daquele contrato, que possui por objeto o gerenciamento, 
via internet, do abastecimento da frota própria, cedida e locada de veículos e grupos de geradores elétricos, abrangendo o fornecimento 
de combustível (gasolina com etanol e Diesel S-10), por demanda, em rede de postos credenciados, através do gerenciamento eletrônico 

de dados, com vistas ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada por 12 (doze) meses a vigência do Contrato, a partir do dia 27 de julho de 2020 até 26 de 
julho de 2021.

DA REDUÇÃO: Com a redução de 25% (vinte e cinco por cento) na estimativa de combustível total a ser consumido anualmente 
pelo CONTRATANTE, o valor total estimado do contrato passará a ser de R$ 509.939,76 (quinhentos e nove mil, novecentos e trinta e 
nove reais e setenta e seis centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 

orçamentários consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, através de duas prévias dotações orçamentárias: 
a) PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 1º GRAU, FONTE: 0100 - 

RECURSOS ORDINÁRIOS; ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO. 
b) PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 2º GRAU, FONTE: 

0100 – RECURSOS ORDINÁRIOS; ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO.

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato nº 42/2018, fi cando mantidas as demais cláusulas e condições 

do nominado contrato, 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

JÚLIO CÉSAR MIRANDA

Representante Legal da empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP

CONTRATADA

SUBDIREÇÃO-GERAL

denisemonteiro
Destacar


