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Gestão e Fiscalização indicadas no referido instrumento e no Ato Normativo nº48/2019.

Walter da Silva Santos
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/5005
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, bem como os Despachos GPAPJ nº 362/2019, 
AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação nº 042/2020 a ser fi rmado entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e o MUNICÍPIO DE 
PARICONHA/AL, tendo por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas entre os partícipes, visando ao aprimoramento do serviço público, no 
sentido de melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e administrativa no Fórum da Comarca de Água Branca/AL. O referido instrumento 
está adequado ao disposto no Ato Normativo Conjunto n°06/2019.

O prazo de vigência deste Termo de Cooperação será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de publicação, podendo ser prorrogado, 
se as partes assim desejarem, mediante Termo Aditivo por sucessivos períodos.

 
À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 23 de dezembro de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 042/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/5005).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE PARICONHA/AL.

DO OBJETO: Este Termo de Cooperação Técnica tem por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas entre os partícipes, visando 
ao aprimoramento do serviço público, no sentido de agilizar e melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e administrativa no Fórum da 
COMARCA DE ÁGUA BRANCA/AL.

DO ÔNUS: Não haverá qualquer transferência de recursos fi nanceiros entre os partícipes.
Parágrafo único. As despesas decorrentes do objeto do presente Termo de Cooperação correrão à conta de dotações próprias de cada 

participe, conforme as responsabilidades de cada um, assumidas neste termo.

DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido pelo descumprimento das obrigações 
pactuadas independentemente de prévia notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial.  

§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 60 (sessenta) dias, resguardados os projetos em andamento.

§2ºNos 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.  

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Cooperação será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de publicação, podendo 
ser prorrogado, se as partes assim desejarem, mediante Termo Aditivo e mediante proposta de um de seus PARTÍCIPES, fundamentada em 
razões concretas que a justifi que, a ser apresentada em prazo mínimo de 30 (trinta) dias, antes do término de sua vigência ou da data prevista 
para a consecução da meta a ser alterada, desde que não haja mudança do objeto.

DO FORO: Os PARTÍCIPES elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controvérsias surgidas em 
decorrência do presente Convênio e que não possam ser resolvidas administrativamente.

Maceió, 23 de dezembro de 2020.

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

FABIANO RIBEIRO DE SANTANA
Prefeito do Município de PARICONHA/AL

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/16455
Assunto: Aditivo ao Contrato nº 026/2020

denisemonteiro
Destacar
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DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Despacho GPAPJ nº 526/2020 
emanado pelo Procurador Geral do TJAL, AUTORIZO a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2020 – COVID-19 (Lei nº 13.979/20), 
fi rmado entre o TJAL e a empresa EL SHADAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para tem como o acréscimo de 
50% ao item I do  Lote I do Contrato (Máscara Cirúrgica Semifacial descartável), consoante permissivo contido na Cláusula Décima Terceira – Das 

Alterações, bem como o acréscimo de 06(seis) meses à vigência do instrumento em apreço com base no disposto na Cláusula Décima – Da vigência, 

no período compreendido entre 14 (quatorze) de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um) até 13(treze) de julho de 2021 (dois mil e vinte e um),
Pelo referido Termo Aditivo serão acrescidos ao item 1, do Lote I do Contrato nº 026/2020 o percentual de 50% (cinquenta por cento)  correspondente 

a R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) de modo que o valor total do item passará de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) 
para R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais). Com os acréscimos descritos no item 1 do LOTE I, o valor global do referido Lote passará 
de R$ 262.600,00 (duzentos e sessenta e dois mil e seiscentos reais) para R$ 384.600,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos reais). 

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, 23 de dezembro 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 N° 026/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/16455).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA EL SHADAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de 50% ao item I do  Lote I do Contrato (Máscara Cirúrgica Semifacial 
descartável), consoante permissivo contido na Cláusula Décima Terceira – Das Alterações, bem como o acréscimo de 180 dias à vigência do 
instrumento em apreço com base no disposto na Cláusula Décima – Da vigência, conforme manifestação da Procuradoria Administrativa no Despacho 
GPAPJ nº 526/2020 (ID 1128920).

DOS ACRÉSCIMOS: Serão acrescidos ao item 1, do Lote I do Contrato nº 026/2020 o percentual de 50% (cinquenta por cento)  correspondente 
a R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) de modo que o valor total do item passará de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) 
para R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais). Com os acréscimos descritos no item 1 do LOTE I, o valor global do referido Lote passará 
de R$ 262.600,00 (duzentos e sessenta e dois mil e seiscentos reais) para R$ 384.600,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos reais).

DA PRORROGAÇÃO E DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será prorrogada pelo período de 06(seis) meses, no período compreendido entre 
14 (quatorze) de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um) até 13(treze) de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), com base no permissivo contido na 
Cláusula Décima – Da vigência.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta dos recursos orçamentários do Tribunal 
de Justiça de Alagoas dispostos a seguir:

a) 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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Região Planejamento 210 - TODO ESTADO;

b) 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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 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, 23 de dezembro de 2020.

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

MARIA ELENA PRADO DOS SANTOS
Diretora Comercial da empresa EL SHADAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Contratado

denisemonteiro
Destacar


