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sendo criada uma obrigação, mas sim uma opção de pagamento pelo jurisdicionado, na qualidade de contribuinte;
CONSIDERANDO que o objetivo e utilidade do processo de execução fi scal é reaver a verba ao erário, o que não ocorrerá se o procedimento 

mostrar-se inefi ciente, e se os gastos com a cobrança superarem o valor a ser arrecadado;

 RESOLVE, ad referendum do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas:

Art. 1º. Sem prejuízo das formas de pagamento já adotadas pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas, fi ca autorizado o uso de cartão de 
débito ou crédito para pagamento de custas processuais iniciais e fi nais que o contribuinte tiver o ônus de adiantar ou quitar.

Art. 2º. Quando o pagamento for realizado por meio de cartão de crédito, o contribuinte arcará com os custos decorrentes desta modalidade, 
incluindo juros e despesas operacionais eventualmente cobrados pela instituição fi nanceira, devendo o valor das custas processuais ser  
integralmente repassado ao Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário – Funjuris no mesmo dia da operação.

Art. 3º. Os valores oriundos de custas processuais já objeto de protesto pelo Funjuris poderão ser adimplidos via cartão de débito perante 
o Departamento de Arrecadação do Funjuris ou por meio de sítio eletrônico próprio, quando esta opção estiver disponível, sempre com os 
acréscimos legais.

Art. 4º. A Diretoria Ajunta de Tecnologia e Informática do Tribunal de Justiça responsabilizar-se-á pela solução tecnológica necessária à 
interoperabilidade da execução da presente Resolução. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

Presidente do Tribunal de Justiça 

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/4933

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº. 2020/4933, RATIFICO a dispensa de 
licitação reconhecida pela Procuradoria do Poder Judiciário (Parecer GPAPJ nº 197/2020) para contratar com a MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE 
MÓVEIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 04.910.323/0001-73, tendo 
por objeto a eventual aquisição emergencial de equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19 – 120 (cento e vinte) camas 
hospitalares manuais e 27 (vinte e sete) camas hospitalares motorizadas a serem entregues à Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas– SESAU. 

Essa ratifi cação se fundamenta no art. 4º, §1º da Lei Federal nº. 13.979/2020.  
O valor global estimado do contrato é de R$ 906.649,20 (novecentos e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), e correrão à 

conta dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal, e suspensão condicional dos processos oriundos 
de ações criminais, no valor global descrito na Cláusula Segunda, conforme extrato disponibilizado pelo Banco do Brasil (ID. 959929), e autorizado 
através do art. 9º da Resolução CNJ nº 313/2020 e o art. 11 do Ato Normativo Conjunto TJAL nº 04/2020.

Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Maceió/AL, 13 de abril de 2020.

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

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/4933
Assunto: Celebração de Contrato para aquisição de equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19 - Dispensa – Art. 4º, §1º, 

da Lei 13.979/2020.

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Despacho GPAPJ nº 197/2020 e a 
Decisão emanada pelo Presidente desta Corte no ID. 959927, com fulcro no art. 4º, §1º da Lei Federal nº. 13.979/2020 AUTORIZO a celebração do 
Contrato nº 12/2020, por dispensa licitatória, com a empresa MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA, que possui por 
objeto tendo por objeto a eventual aquisição emergencial de equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19 – 120 (cento e 
vinte) camas hospitalares manuais e 27 (vinte e sete) camas hospitalares motorizadas a serem entregues à Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas– 
SESAU. 

O valor total estimado deste contrato é de R$ 906.649,20 (novecentos e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), conforme 
tabelas constantes nos ID.965878 e 965876, insertas no processo administrativo que instrui a referida contratação, mediante prévia indicação da 
Secretaria Estadual de Saúde – SESAU, a serem adimplidos através da transferência de 50% (cinquenta por cento) do valor da aquisição, via ofício ao 
Banco do Brasil, para a conta indicada pelo fornecedor no momento do embarque da mercadoria, senso transferidos os outros 50% (cinquenta por cento) 
após a conferência de servidor da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU quando da entrega.

A vigência do Contrato será de até 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto 
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

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

À Subdireção-Geral para as devidas providências.
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Maceió, 13 de abril de 2020.

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

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 012/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/4933)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS 
HOSPITALARES LTDA.

DO OBJETO: O objeto da presente contratação consiste na eventual aquisição emergencial de equipamentos médicos necessários ao combate 
da pandemia Covid-19 – 120 (cento e vinte) camas hospitalares manuais e 27 (vinte e sete) camas hospitalares motorizadas a serem entregues 
à Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas– SESAU, portadora do CNPJ n. 12.200.259/0001-65, conforme especifi cações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência e neste Contrato.

DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de até 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura podendo ser prorrogado por períodos 
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

DO VALOR: O valor total estimado deste contrato é de R$ 906.649,20 (novecentos e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte 
centavos), conforme tabelas constantes nos ID.965878 e 965876, insertas no processo administrativo que instrui a presente contratação, mediante 
prévia indicação da Secretaria Estadual de Saúde – SESAU, com amparo na Decisão do Des. Presidente constante no ID. 959927.

DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos provenientes do cumprimento 
de pena de prestação pecuniária, transação penal, e suspensão condicional do processo oriundos de ações criminais, no valor global descrito 
na Cláusula Segunda, conforme extrato disponibilizado pelo Banco do Brasil (ID. 959929), e autorizado através do art. 9º da Resolução CNJ nº 
313/2020 e o art. 11 do Ato Normativo Conjunto TJAL nº 04/2020.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato. 

DA GARANTIA: É ofertado o prazo de 01(um) ano de garantia em todos os equipamentos mecânicos e elétricos descritos na Cláusula 
Segunda – Do Valor.

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

Maceió, 13 de abril de 2020.

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

ALINE SIMÕES ANDRADE DA SILVA
Diretora Comercial da empresa MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA 
CONTRATADO

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES Nº 043/2020

Processo Administrativo nº 2020/4933

Data: 13 de abril de 2020.

CONTRATADA: MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: contratação consiste na eventual aquisição emergencial de equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19 – 
120 (cento e vinte) camas hospitalares manuais e 27 (vinte e sete) camas hospitalares motorizadas a serem entregues à Secretaria de Estado da 
Saúde de Alagoas– SESAU.

Contrato nº 12/2020

Gestor: RODRIGO SILVA MENDES
Gestor Substituto: GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo 
em vista o art. 67 da Lei nº. 8.666/93, o Ato Normativo nº 117, de 29 de setembro de 2010, Ato Normativo nº48, de 12 de agosto de 2019 e Ato 
Normativo nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar os servidores RODRIGO SILVA MENDES (Gestor) e GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO (Gestor Substituto), ambos lotados na 
Diretoria Adjunta da Administração – DARAD, para a gestão do Contrato nº 012/2020 oriundo do Processo Administrativo nº 2020/4933, devendo 
representar este Tribunal de Justiça perante o Contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, cumprindo as atividades de gestão e 


