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CONTRATO N°  0/ • /2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇAO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE 
AR QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA 
PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO 
LTDA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS. 

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 RÉGO 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, de outro lado, PLANTERMO ENGENHARIA E AR 
CONDICIONADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Severino Luiz de França, 125/Loja 
01. Jardim América — Cabedelo/PB, inscrita no CNPJ sob o n.° 15.LF204.206/0001-00, doravante denominada 
CONTRATADA e aqui representada por seu Diretor Técnico-Administrativo, Sr. ALEXANDRE AZEVEDO CRUZ, 
portador da Carteira de Identidade n° 1.865.393 SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob o n° 023.358.774-88, resolvem 
firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com 
alterações posteriores, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, com alterações posteriores, Lei Estadual n°68.118, de 31 de outubro de 2019, Decreto Estadual n° 
1.424, de 22 de agosto de 2003, com alterações posteriores, Decreto Estadual n°4.054, de 19 de setembro de 2008, 
Ato Normativo n°48, de 12 de agosto de 2019 e, no que couber, pelos Decretos Federais números 3.555, de 8 de 
agosto de 2000, 10.024, de 20 de setembro de 2019, combinados com as demais normas de direito aplicáveis à 
espécie e no que consta no Processo Administrativo n°20191348, celebrado na modalidade de Pregão Eletrônico 
n° 018.A/2020, identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes 
aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores. 

misee~mmeaumgijuk - DO OBJETO 

1.1 O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos, por 
demada, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica, dos aparelhos 
condicionadores de ar (chileres, bombas, motores, torres) e todos os componentes do sistema, tais como fancoil e 
fancoletes cassetes e seus periféricos, pertencentes a este Poder Judiciário, com reposição total de peças, nos 
termos do edital PE n° 018A/2020 e anexos. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR~e' 

2.1 O valor estimado total deste contrato é de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital de PE n° 018N2020. 

LOTE ÚNICO 

ITEM 
VALOR R$ BDI (%) VALOR TOTAL + BOI 

Serviços R$ 199.968,00 25,0% R$ 249.9(10. 
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Peças 
	

R$ 30.000,00 
	

16,8% 
	

R$ 35.040,00 

	

TOTAL 
	

R$ 285.000,00 

3.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo FUNJURIS, registrados com os seguintes dados: 

Unidade Orçamentária 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

Programa de trabalho 02.061. 0003. 2114- MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 

Id. uso O - 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 339030— MATERIAL DE CONSUMO 

Natureza 339039— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 

Região Planejamento 210- TODO ESTADO 

Plano Orçamentário 000002 - Manutenção das Atividades do Órgão 

Minelleelneellerneleillel~- 	DO PAGAMENTO alleelleel~ 

4.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados do 
recebimento definitivo do objeto da presente licitação, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal contratual; 

Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ Receita Federal; 

Certidão de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; 

Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

4.2 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 
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4.3 A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no 
subitem 5.1, implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser 
contado a partir da data de sua reapresentação. 

4.4 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: 

 

    

EM=IxNxVP 

     

  

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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: 

   

   

I=TX I = 16/10011 = 0,00016438 
365 

   

  

TX = Percentual da taxa anual = 6°/0 

      

   

LÁUSLILA QUINTA — DA GARANTIA CONTRATUAI: 

   

  

5.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, apresentando ao CONTRATANTE, até 5 (cinco) dias 
úteis após a assinatura do contrato, comprovante de uma das modalidades de garantia prevista no art. 56 da Lei n° 
8666/1993. 

5.2 A CONTRATADA poderá pedir a substituição da garantia a qualquer tempo, desde que seja mantido o valor da 
garantia exigido no edital e contrato firmado, independentemente do prazo contratual transcorrido e da parcela 
contratual concluída, conforme Art. 50 do Ato Normativo N°25, de 1° de março de 2010, do TJ/AL. 

5.3 Todas as peças destinadas à reposição fornecidas pela CONTRATADA deverão ser novas (sem uso) e originais 
ou que atendam às mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade daquelas produzidas pelos fabricantes 
das peças originais, com características técnicas iguais ou superiores às defeituosas, com garantia de 12 (doze) 
meses, ficando estabelecido que as peças novas colocadas em substituição às defeituosas tornar-se-ão de 
propriedade do CONTRATANTE. 

 

 

SEXTAMbt PRAZO DE EXECUÇÃO E RECESIMEt4T 

 

  

6.1. A Administração emitirá a(s) nota(s) de empenho especificando o objeto deste instrumento pretendido e a(s) 
quantidade(s), entregando-a(s) ao(s) Fornecedor(es) ou remetendo-a(s) por e-mail. 

6.2. Observado o prazo de execução previsto no instrumento convocatório e seus anexos, o(s) Fornecedor(es) 
prestarão os serviços objeto deste instrumento no Prédio Sede deste Poder, localizado na Praça Marechal Deodoro 
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319, Maceió Alagoas. 

6.3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei n° 8.883/94, mediante recibo, o 
objeto da presente licitação será recebido pelo Fiscal da Ata ou seu substituto legal: 

Provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) 
produto(s) entregue(s) com a especificação; 

Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do(s) produto(s) e consequente 
aceitação do Contratante. 

6.4. O objeto deste instrumento deverá ser novo e devidamente acondicionado em suas embalagens originais, de 
forma a permitir a completa segurança. 

6.5. Uma vez entregue o objeto deste instrumento, iniciar-se-á a etapa de verificação que compreenderá a 
verificação dos serviços prestados, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu 
recebimento. 

6.6. O objeto deste instrumento realizado em desacordo com o especificado no instrumento convocatório e na 
proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o(s) 
Fornecedor(es) a substitui-lo(s) no prazo determinado pelo Fiscal, sob pena de ser aplicada penalidade. 

6.1 Constatada a ocorrência prevista neste item, após a notificação por escrito ao(s) Fornecedor(es), será(ão) 
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização da pendência. 

6.7 O objeto será inteiramente recusado pelo órgão Gerenciador nas seguintes condições: 

6.7.1 Caso tenha sido prestado com as especificações diferentes das contidas no edital, seus anexos ou da 
proposta; 

6.7.2. Caso apresente problemas de acondicionamento: embalagens violadas, vazamentos, objetos quebrados etc. 

6.7.3. Caso o(s) fornecedor(s) apresente(m) marca(s) diferente(s) da(s) cotada(s), salvo em situações 
supervenientes devidamente justificadas e aprovadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 

6.8. No caso de recusa do objeto deste instrumento, o(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) o prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias para providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pelo Fiscal. 

6.9 Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto, o órgão recebedor adotará as 
providências para pagamento, o qual deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis. 

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

~INIffe. ÉTIMA - DAaAgOES D 	TADA 

7.1 Assinar o contrato, em até 10 (dez) dias úteis, a partir da convocação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela empresa a ser contratada e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração, sob pena de decair o direito à contratação, conforme art. 64, da Lei 8.666/93. 
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7.1.1 O não comparecimento no prazo da convocação para assinatura do contrato, salvo impedimento, devidamente 
justificado, comprovado e aceito pela Administração, acarreta a imediata perda do direito de contratar, sem prejuízo 
da sanção prevista neste edital. 

7.1.2 Nesse caso, é facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

7.2 Prestar os serviços objeto deste instrumento em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal 
entrega não seja feita dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita a multa. 

7.3 Substituir o objeto deste instrumento em desacordo com a proposta ou com as especificações, ou que porventura 
seja entregue com defeitos ou imperfeições. 

7.4 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em razão de ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais 
ou legais a que estiver sujeita. 

7.5 A Contratada não será responsável: 

7.5.1 Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 

7.5.2 Pelo uso inadequado do objeto deste instrumento por servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. 

7.6 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras 
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

7.7 Não serão aceitos nenhum equipamento no ato da entrega e descarga por parte da transportadora com 
quaisquer avarias: contusões, arranhões, deslocamento de componentes e não configuração do descrito neste 
instrumento, ficando a devolução e transporte a cargo da contratada. 

7.8 Manter, durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

allelleananelealelaS 00  C0NtRÀTANÍE  

8.1. O CONTRATANTE obriga-se a: 

Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do fornecimento dos bens objeto deste ajuste, 
inclusive permitir o livre acesso dos responsáveis da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, desde 
que devidamente identificados; 

Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal do Contrato; 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazos estabelecidos neste 
instrumento; 

Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato; 

Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
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USULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

9.1 O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente designado pela 
autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do artigo 67 
da Lei n°. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa terceirizada a ser contratada. 

9.2 Caberá ao Fiscal do contrato: 

Emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 

Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 

Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 

Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências 
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da execução que 
possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato. 

9.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo fiscal à 
autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias. 

9.4 A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabindade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto 
contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital. 

9.5 Caberá ao Gestor do contrato: 

Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes) que deve ser providenciada 
antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a prestação de 
serviços e com antecedência razoável; 

Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 

Comunicar ao setor competente quaisquer problemas detectados na execução contratual que tenham implicações 
na atestação; 

Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital, o Contrato ou a 
Lei; 

Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao 
superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 

Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente 
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econômico-financeiro ou repactuação. No 
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caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, 
deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações; 

Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato pela 
Administração; 

 

Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por tais 
informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

 

Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei; 

I) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas; 

Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 

 

 

Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos termos Contratuais, sempre 
que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias superiores e/ou os 
Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 

 

9.6 Designação de gestor/fiscal: 

    

 

9.6.1 Fica designado o(a) servidor(a) 	  lotado(a) no 	 , matrícula 
	, e, em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nossa ordem, exercerem a 
gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa 
execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e controle constantes no Ato Normativo n°. 
048/2019. 

Siam 14O.AS:PaNAUD4DE( l 

10.1 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. 

10.2 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: 

10.2.1. apresentar documentação falsa; 

10.2.2. fraudar a execução do contrato; 

10.2.3. comportar-se de modo inidôneo; 

10.2.4. cometer fraude fiscal; ou 

10.2.5. fizer declaração falsa. 

10.3 Para os fins do item 10.2.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 
96 e 97, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993. 
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10.4 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; e no art. 7° da Lei n° 10.520, de 
17/07/2002, 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 "10.5" e "10.6", e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades: 

10.4.1. advertência; 

10.4.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 
Tribunal de Justiça de Alagoas, por prazo não superior a dois anos; 

10.4.3. 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; ou 

10.4.4. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual 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. 

10.5 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. 

10.6 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. 

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

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

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

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

10.8. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "10.7.1" e "10.7.2" acima, a contratada 
poderá ser sancionada com multa de: 

10.8.1 — 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 
30 (trinta) dias de atraso; 

10.8.2 — 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 
excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

tirRÉta 

11.1 Aplica-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições dos arts. 77 a 80 da Lei n. 8666/93. 
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11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3 O Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos casos de infração de qualquer de suas cláusulas ou da legislação ao qual está subordinado, 
respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causará outra 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO 

12.1 O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei n°8.666/93. 

12.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.- DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 

13.1 A vigência desta prestação de serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos 
sucessivos, observado o disposto no art. 57, inciso II da Lei n°. 8666/93, não ultrapassando o limite de sessenta 
meses de contrato. 

13.2 A vigência do contrato iniciará na data de sua publicação. 

13.3 Decorridos 12 (doze) meses da data da vigência do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, aplicando-se o 
índice IPCA acumulado no período, a requerimento da CONTRATADA. 

13.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

13.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para 
reajustamento do preço do valor remanescente 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório e à proposta da Contratada, sendo os casos omissos 
resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie. 

14.2 A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por si assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

14.3 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a subcontratação total ou parcial do fornecimento objeto do presente 
ajuste. 

aleinelliM 	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO 

15.1 Em cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, incumbirá ao CONTRATANTE 
providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário Eletrônico da Justiça. 

C 11,..SULA DÉCIMA SEXTA -DÓ FORO alleellealle 

16.1 É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumento 
contratual. 
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E, para firmeza e 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. 

ALEXAND LENINE DE JE U PEREIRA 
Juiz-Presidente da Comissão Gest ra do FUNJUIRS 

INTERVENIENTE 

ALEXANDRE 	Assinado de forma digital por 

AZEVEDO CRUZ DE ALEXANDRE AZEVEDO CRUZ 
DE ARAW0D2335877488 

ARAUJ0:0233587748 Dados:2021.07.13 101234 
8 	 -0300 

ALEXANDRE AZEVEDO CRUZ 
Representante Legal da Empresa PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA 

TESTEMUNHAS: 
1 *74 

CPF: "e7 	 77../ 

2. 
CPF: 
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Parágrafo Único. Com a celebração do presente aditivo, o valor total do Contrato nº 52/2020 sofrerá um acréscimo de R$ 43.266,25 
(quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), passando de R$ 173.065,00 (cento e setenta e três mil, 
sessenta e cinco reais) para R$ 216.331,25 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

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) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02501 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNOZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - PROGRAMA 
DE TRABALHO: 02.061.0003.2114 – MANUTENÇÃO DO P. JUDICIÁRIO; NATUREZA DE DESPESA:: 33.90.40. – 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.

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, 15 de julho 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

AGUINALDO ALVES BARBOSA
Representante Legal da empresa XP ON CONSULTORIA LTDA
CONTRATADA

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2019/348
Assunto: Manutenção de condicionadores de ar chiller – Contrato

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPGPJ 
465/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, com fundamento na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, com alterações posteriores, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, com alterações posteriores, Lei Estadual nº 68.118, de 31 de outubro de 2019, Decreto Estadual nº 1.424, de 22 de agosto de 
2003, com alterações posteriores, Decreto Estadual nº 4.054, de 19 de setembro de 2008, Ato Normativo nº 48, de 12 de agosto de 2019 
e, no que couber, pelos Decretos Federais números 3.555, de 8 de agosto de 2000, 10.024, de 20 de setembro de 2019, AUTORIZO a 
celebração do Contrato nº 018/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 018-A/2020, com a empresa PLANTERMO ENGENHARIA E AR 
CONDICIONADO LTDA, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos de instalação, desinstalação, manutenção preventiva, 
corretiva e de assistência técnica, dos aparelhos condicionadores de ar (chileres, bombas, motores, torres) e todos os componentes do 
sistema, tais como fancoil e fancoletes cassetes e seus periféricos, pertencentes a este Poder Judiciário, com reposição total de peças, 
no valor estimado total de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil 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.

Maceió, 15 de julho de 2021.
 
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 018/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/348)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA.

DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos, por 
demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica, dos aparelhos condicionadores de 
ar (chileres, bombas, motores, torres) e todos os componentes do sistema, tais como fancoil e fancoletes cassetes e seus periféricos, 
pertencentes a este Poder Judiciário, com reposição total de peças, nos termos do edital PE nº 018A/2020 e anexos.

Administrador
Realce
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DO VALOR: O valor estimado total deste contrato é de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais).
DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 

consignados pelo FUNJURIS, registrados com os seguintes dados:
Unidade Orçamentária 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Programa de trabalho 02.061. 0003. 2114 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS
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 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
Natureza 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Região Planejamento 210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário 000002 - Manutenção das Atividades do Órgão.

DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, modifi cada pela Lei nº 
8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo Fiscal da Ata ou seu substituto legal:

a) Provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verifi cação da conformidade do(s) produto(s) entregue(s) 
com a especifi cação;

b) Defi nitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a verifi cação da qualidade do(s) produto(s) e consequente aceitação do 
Contratante.

DA VIGÊNCIA E REAJUSTE: A vigência desta prestação de serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos 
sucessivos, observado o disposto no art. 57, inciso II da Lei nº. 8666/93, não ultrapassando o limite de sessenta meses de contrato.

A vigência do contrato iniciará na data de sua publicação.
Decorridos 12 (doze) meses da data da vigência do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, aplicando-se o índice IPCA 

acumulado no período, a requerimento da CONTRATADA.

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

Maceió, 15 de julho 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

ALEXANDRE AZEVEDO CRUZ
Representante Legal da Empresa PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA.

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

PORTARIA CGJ Nº 623, DE 15 DE JULHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS EM SUBSTITUIÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE designar os seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca da CAPITAL, para o mês de JULHO de 2021, 
de acordo com o PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas. 

PLANTÃO CAPITAL

MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS

JULHO
17 

26ª Vara Cível da Capital
Telefones: (82) 99332-7383
Chefe de Secretaria: Débora Sandes de Oliveira
Assessor: Flávia Azevêdo de Albuquerque

18
Chefe de Secretaria: Débora Sandes de Oliveira
Assessor: Juliana Permínio Tenório Santos

Des. João Luiz Azevedo Lessa 
Corregedor-Geral da Justiça em substituição

PORTARIA CGJ Nº 624, DE 15 DE JULHO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS EM SUBSTITUIÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE designar os seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca da CAPITAL, para o mês de JULHO de 2021, 
de acordo com o PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas. 

Administrador
Realce
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