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Maceió, 03 de maio de 2021.

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

ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS
Interveniente

JOÃO RICARDO PACHECO NOGUEIRA
Representante legal da empresa MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
Contratada

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/15380
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 012/2021 - Aquisição 
de certifi cados digitais

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ Nº 
324/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 
012/2021, celebrado com a empresa a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA,visando o aumento de 25% do quantitativo de certifi cados digitais 
originalmente previstos, de modo que o valor global do contrato passará de R$ 16.996,00 (dezesseis mil, novecentos e noventa e seis 
reais) para R$ 21.245,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e cinco 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.

 
À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 03 de maio de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/15380).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA OBJECTTI SOLUCOES LTDA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo versa sobre o aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato nº 
12/2021, que possui por objeto a contratação do serviço de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de 
certifi cados digitais e dispositivos tokens.

DO ADITAMENTO: Com o aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato nº 12/2021, a tabela de consumo 
prevista na Cláusula Terceira passará a prever o seguinte:

ITEM 
DA 

ARP

DESCRIÇÃO QUANT. 
CONTRATADA

ADITIVO 
DE 25%

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

02 Certifi cado 
digital A3 para 
pessoa física

228 57 R$ 57,00 R$ 16.245,00

07 Mídia 
criptográfi ca

100 25 R$ 40,00 R$ 5.000,00

TOTAL R$ 21.245,00

Parágrafo Único. Com a celebração do presente aditivo, o valor total do Contrato nº 12/2020 sofrerá um acréscimo de R$ 4.249,00 
(quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais), passando de R$ 16.996,00 (dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais) para R$ 
21.245,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais).
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados pelo FUNJURIS, registrado com os seguintes dados:

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

DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato nº 12/2021, fi cando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

Maceió, 03 de maio de 2021.

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

ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA
Juiz-Presidente da Comissão Gestora do FUNJUIRS
INTERVENIENTE

DRIELE DE BASTOS SILVA
Representante Legal da empresa OBJECTTI SOLUCOES LTDA
CONTRATADA

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/1480
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o DESPACHO 
GPGPJ Nº 304/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação 
nº 015/2021, entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e o ESTADO DE ALAGOAS, tendo por objeto estabelecer programa 
de cooperação material (Recursos Humanos) entre as partes signatárias, com o objetivo de otimização da prestação jurisdicional das 
Unidades Judiciais Fazendárias do 1° Grau em Maceió (16ª, 17ª e 18ª Varas Cíveis da Fazenda Pública).

A vigência do referido instrumento será pelo período de 48(quarenta e oito) meses, podendo, diante do interesse de ambas as 
partes, ocorrer sua renovação mediante a formalização de termo aditivo.

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 30 de abril de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 015/2021-TJ/AL (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/1480).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O ESTADO DE ALAGOAS.

DO OBJETO GERAL: O presente Termo de Cooperação tem por objetivo estabelecer programa de cooperação material (Recursos 
Humanos) entre as partes signatárias, com o objetivo de otimização da prestação jurisdicional das Unidades Judiciais Fazendárias do 1° 
Grau em Maceió (16ª, 17ª e 18ª Varas Cíveis da Fazenda Pública).

DO OBJETO ESPECÍFICO: O presente termo, tem por objetivos específi cos a implementação de recursos humanos para a 
otimização dos trabalhos das Escrivanias (Secretarias) da 16ª, 17ª e 18ª Varas Cíveis da Capital (Fazenda Estadual).

DO ÔNUS: As despesas do objeto do presente Termo correrão à conta das dotações próprias de cada partícipe, conforme as 
responsabilidades de cada um, não havendo qualquer transferência de recursos.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá vigência pelo prazo de 48(quarenta e oito) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite legal de 60(sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, 
da Lei nº8666/93, através de Termo Aditivo, desde que não haja mudança do objeto e que seja mediante aviso prévio e por escrito de, 
no mínimo, 30 (trinta) dias.

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: O presente instrumento poderá ser rescindido pelo descumprimento das obrigações pactuadas 
independentemente de prévia notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 
80, da Lei nº 8.666/93.  

§1º Qualquer dos Partícipes poderá denunciar o presente Termo, independente da ocorrência de quaisquer motivos e sem que lhe 
caiba qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias, resguardados os projetos em andamento.

§2º Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalhos em fase de execução serão defi nidos e resolvidos de comum 
acordo para que se atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e das pendências dos 
trabalhos em andamento.
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