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. Contrato n° 241  /2021 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA ALMEIDA 
CONSTRUÇÕES E TITO TERRAPLENAGEM LTDA, TENDO 
POR OBJETO A DEMOLIÇÃO COM DESCARTE DE 
MATERIAL DO SALÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI E MARQUISE 
DE ENTRADA DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTANA DO 
IPANEMA/AL. 

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 Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO, doravante denominado 
CONTRATANTE e, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 
FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob ri" 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, doravante denominado CONTRATANTE. do 
outro lado, ALMEIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES E T LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Avenida Gal. Luiz de França Albuquerque, n° 38, bairro de Guaxuma, Municipio de Maceió, Estado 
De Alagoas, CEP:57.038-800, inscrita no CNPJ sob o n. 08.620.924/0001-00, doravante denominada i 
CONTRATADA e aqui representada pelo Sr. OMAR SALDANHA MALAQUIAS DE ALMEIDA, portador do RG n" 
216.606 SSP/AL, inscrito no CPF/MF n" 209.668.734-91, domiciliado na Av. Gal. Luiz de França Albuquerque 
(Rodovia AL 101 Norte), n" 701, AP 802, CEP 57.038-640, Jacarecica, Maceió/AL, doravante denominado 
CONTRATADO, celebra o presente negócio juridico, por dispensa de licitação. fundamentado no Art. 24, I c/c IV da 
Lei n° 8.666/93, na forma das cláusulas seguintes, com base no disposto no Parecer GPAPJ n° 535/2021 as quais 
mutuamente outorgam e aceitam, combinados com as demais normas de direito aplicáveis à espécie e no que 
consta no Processo Administrativo n° 2021/5865. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

11.1. O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada em serviço de demolição com descarte 
de material do Salão do Tribunal do Júri e marquise de entrada do Fórum da Comarca de Santana do Ipanema/AL. 
1.2. Relação dos serviços: 
1.2.1. Demolição de salão construido em alvenaria de blocos e estrutura em concreto, com coberta em estrutura e 
telhas metálicas, inclusive marquise de entrada do prédio, totalizando 140 m2  (cento e quarãnta metros quadrados) 

Ide construção, conforme indicado no projeto anexo. 
:1.2.2. Os materiais indicados pelos fiscais do contrato como servíveistrecuperáveis deverão ser entregues em locais, 
I indicados no municipio de Maceió; os demais, indicados pelos fiscais como inserviveis, deverão ser descartados 
I pela contratada em local sob sua responsabilidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

  

2.1.O valor total deste contrato é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
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CLÁUSULA TERCEIRA — DA DESPESA 

3.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos orçamentános consignados pelo 
FUNJURIS nos seguintes programas: 

Unidade Orçamentária 02501 — FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 
Programa de trabalho 02.061.0003.2114 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS 
Id. uso O - Não Destinado à Contrapartida 
Fonte 291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Tipo de Detalhamento de Fonte O - 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 

CLÁUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, após o recebimento da nota fiscal com o 
faturamento dos serviços efetivamente realizados, conforme tabela abaixo, em moeda corrente nacional, 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 — CRE, emitida pela Caixa Económica 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 
tl Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da Contratada. 

- 4.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 

4.3. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no 
subitem 	4.1, 	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: 

EfillielxNxVP 
Onde: 

EM = Encargos moratórias. 

= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento: 
VP = Valor da parcela a ser paga 
= índice de atualização financeira = 0.00016438 assm apurado: 
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I=TX 	I = (6/100) 
365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = 0.00016438 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas 
durante o processo licitatório. 

15.2. Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais I 
envolvidos na obra perante o CREA/AL. 
5.3. Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matricula para obra no INSS e outras exigências dos 
órgãos competentes com relação à obra, inclusive responsabilizando-se por todos os ónus decorrentes. 

.5.4. Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante para a perfeita 
execução dos serviços. 
5.5. Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execução dos serviços, cópia do contrato firmado com a(s) 

iempresa(s) indicada(s) como subcontratada(s). 
5.6. Fornecer e manter no local dos serviços, com fácil acesso á fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as 
partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas quando for o caso. O referido diane 

; encadernado e contendo as informações relativas à obra, com folhas numeradas e em duds vias, das quais ur; 

' destacável. 
5.7. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatório de Serviços 
Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no perlado, incluindo todas as alterações dos projetos 
e/ou serviços, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir. pareceres técnicos 
sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execução dos projetos e/ou serviços. 
5.8. Apresentar em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das etapas executadas. relatórios 
com fotos dos serviços que deram origem as notas fiscais a serem pagas. a cópia autenticada dos comprovantes' 
dos recolhimentos relativos á Seguridade Social e FGTS, referentes ao mês anterior. 
5.9. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão dos serviços e indicar preposto para acompanhar as I 
vistorias para recebimento provisório e definitivo dos serviços. 
5.10. Apresentar ART/RRT dos serviços antes do inicio dos mesmos. 

, 5.11. Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s), 
apresentado(s). 
5.12. Manter representante no local dos serviços, Engenheiro Civil residente, com formação profissional 
devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsáveis técnicos pela execução dos 
serviços, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer 
determinação de urgência que se torne necessária. 
5.13. Assumir todos os ânus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes a execução de 
seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios. 
5.14. Observar, quanta ao pessoal, as disposições da lei de nacionalização do trabalho. 
5.15. Retirar do local dos serviços qualquer empregado que não corresponder à confiança, bu perturbar a ação da 
fiscalização, nos termos da notificação desta. 

.5.16. Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados. prepostos ou subcontratados. ainda 
, que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do Estado 
I de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços. 
5.17. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo 
terceiros quando da prestação dos serviços. 
5.18. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legisl 
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específica do trabalho. 
.5.19. Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas 
utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos. 
5.20. Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas 
vias e entregues mediante recibo, registrada no "Diário de Ocorrências" ou por meio digital (enlea) cujo endereço ! 
será informado por escrito pela contratada. 
5.21. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no' 
quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do valor inicial deste contrato, quando 
couber e for aprovado pela administração pública, nas seguintes modalidades: 
a)Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no cronograma da obra. 
b)Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de serviços que tecnicamente sejam 

!necessários para execução dos serviços, diferente do que tenha sido contratado. 
c)Aditivos de valor Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e que não forem de responsabilidade 
da Contratada. 
d)Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao valor referente á parcela de "risco" ; 
constante no BDI apresentado. não será objeto de aditivo: 
e)Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de orçamento base do respectivo 
aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto n°  3.962, de 
04 de janeiro de 2008. publicado no DOE em 07/01/2008. C/C o Decreto n° 4.128. de 15 de abril de 2009, publicado 
no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas. 

5.22. Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha orçamentária, a diferença • 
percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência seja reduzida em favor do contratado. 

; conforme disciplina o art. 14 do Decreto n°7.983(2013. 

5.23. Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativos a pequenas 
variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo' 
e total", não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso VIII, 
alínea "a", da Lei 8.666/93. 

5.24. A substituição de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade técnica pela execução 
dos serviços:  somente será admitida quando for realizada por profissionais com experiências equivalentes.; 
devidamente comprovadas, e dependerá de prévia aprovação do Fiscal do Contrato. 
5.25. Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma, 
hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato. particularmente dos 
prazos contratados. 

5.26. Todos os serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e seus anexos serão • 
!executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as hipóteses de subcontratação • 
previstas neste instrumento. 

5.27. A CONTRATADA se responsabilizará por danos comprometedores da solidez e da segurança das instalações 
do Fórum e circunvizinhas, que vierem a ocorrer devido a execução da atividade 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente á Contratada. 

6.2 Propiciar todas as facilidades indispensáveis á boa execução dos serviços. 

6.3 Verificar a execução do objeto por meio do Fiscal do contrato. 

6.4 Verificar as obrigações fiscais. 

6.5 Conferir as obrigações financeiras. 

    

    



il k l 	I í:ii k 

-- 

CONTRATO  

- 

Gestão de Contratos e Convénios 
Código Folha n° 

5/9 

6.6. Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato 
receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

6.7. Aplicar as sanções administrativas contratuais. 

.6.8. Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo dos serviços. 

6.9. Efetuar o pagamento da ultima etapa após o recebimento provisório dos serviços_ 

6.10. Notificar a Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após a vistoria e recebimento definitivo destes, 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
17.1 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. 
7,2 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 ocorrecias da execução que 

possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual: 

O Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato. 
7.3 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. 
7.4 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 corresponsabilidade 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. 
7.5 Caberá ao Gestor do contrato: 

Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou ás instâncias competentes), que deve ser providenciada 
antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 	 1 

Comunicar a abertura de nova licitação á área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a prestação de 1 
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 corri 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 económico-financeiro ou repactuação. No 
caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual. por tett:g 
vez, deverá corresponder aqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações; 
h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato pela 
Administração; 
i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder. responsabilizando-se por tais 
informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

sn7 
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j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei: 
1) Procurar auxilio junto as áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou juridicas: 

Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 
Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos termos Contratuais. sempre , 

l que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias superiores e/ou os 
Olrgàos Públicos competentes quando o fato exigir. 

CLÁUSULA OITAVA — DOS PRAZOS 
8.1. O prazo para realização do serviço será de até 15 (quinze) dias corridos, a partir do recebimento da ordem de, 

' serviços emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça — DCEA. 
8.2. A vigência do contrato estender-se-á por 02 (dois) meses após a data do Termo de Entrega definitiva do 
serviço, conforme prazo previsto, na cláusula 8.1. 
8.3. Os preços ofertados serão fixos e irreajustaveis. 

CLÁUSULA NONA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Com fundamento no artigo 7°  da Lei n°  10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública Estadual e terá descredencia da 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 
prejuizo 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: 
9.1.1. apresentar documentação falsa; 
9.1.2. fraudar a execução do contrato; 
9.1.3. comportar-se de modo inidóneo. 
9.1.4. cometer fraude fiscal: ou 
9.1.5. fizer declaração falsa 
9.2. Para os fins do item 9.1.3, reputar-se-ão inidoneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 
96 e 97, parágrafo único, da Lei n°8.66611993. 
9.3. 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 • 
17/07t2002, 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 "41', 'e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades: 
9.3.1. advertência: 
9.3.2. 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; 
9.3.3. 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 lerá 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 

9.3.4. 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 prejuizo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
9.4. 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. 
9.5. 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 i 
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; de 15% (quinze por cento) do valor correspondente é parte inadimplente. 
; 9.6. Configurar se à o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
9.6.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da data da ordem 
de serviço; ou 
9.6.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 
(dez) dias intercalados; 
9.6.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais. 
9.7. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "9.1" e "9.2" acima, a contratada poderá ser' 
sancionada com multa de: 
9.7.1. 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; 
9.7.2. 0,66 a/c, (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 atraio ultrapassar 30 (trinta). 
9.8. "Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da CONTRATADA especificadas no contrato, a 

1CONTRATADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, estará sujeita à penalidade de multa entre 0,1% e 
0,5% do valor do contrato, por Rem obrigatório descumprido, limitado ao percentual máxim,o de 2%, se descumprido 
mais 1 (um) item obrigatório concomitantemente. 
9.9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
9.9.1. Se o valor a ser pago á CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença seta 
descontada da garantia contratual. 
9.9.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
9.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
este será encaminhado para inscrição em divida ativa. 
9.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser 
complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE. 
9.10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido 
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVI I, da Lei n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
10.1. O serviço objeto deste contrato será recebida depois de verificado o cumprimento das obrigações contidas 
neste Projeto Básico, não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança, nem ético-profissional dentro 
dos limites estabelecidos na legislação vigente ou no contrato. 
15.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscahzação, mediante termo 
circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo Engenheiro responsável pela. 

; fiscalização e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita da Contratada, ; 
informando a conclusão dos serviços. 

No termo de recebimento provisório, será lavrada uma ata circunstanciada que" descreverá eventual, 
irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixação de prazo compatível para a sua execução, a partir do que: 
começará a incidir a multa descrita no subitem seguinte; 

No caso de ser necessária a execução de serviços corretivos, quando do recebimento provisório e ante S do 
recebimento definitivo da obra, o Contratante notificará a Contratada e estipulará o prazo de execução. 

: Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estará sujeita a multa diária de 1%(um por cento) conforme Cláusulas de 
Penalidades; 

r  
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ai) O Termo de Recebimento Provisório interromperá a contagem do prazo de execução final da obra. 

Definitivamente, por Comissão designada pelo Contratante, mediante Terno Circunstanciado de aceitação 
definitiva, após decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias. contados a partir do recebimento provisório. 

Os termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a Contratada das responsabilidades decorrentes 
do contrato e da legislação em vigor. 

.d) A não entrega do serviço no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, poderá acarretar. além da 

. multa, a suspensão do direito de a empresa participar de licitações e contratações com o Poder Judiciário. 

9.3. No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de Recebimento 
Definitivo da Obra lavrara relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e. se for. 
o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer o serviço, no todo ou' 
em parte, dirigindo-o à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis. 

9.4. Aceito o serviço pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei. 

9.5. A CONTRATADA se responsabilizará pelos serviços. conjuntamente' com os profissionais (arquitetos e/OU 
engenheiros) que for o agente responsável pela elaboração e supervisão técnica, a partir da data de emissão do 
termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei 8.666/93 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO . 
11.1 Aplica-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições dos arts. 77 a 80 da Lei n. 8666/93. 

112 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 causar á 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 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

13.2 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. 
13.3 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a subcontratação total ou parcial do fornecimento objeto do 
presente ajuste. 

13.4 O Termo de Rpferéncia que serviu como parâmetro para contratação presente é parte integrante desta avença 
e parte integrante deste instrumento, incorporado como Mexo Único. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA PUBLICAÇÃO 

14.1 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1 É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumen 

ern 
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contratual. 
E. para firmeza e como 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. 

Macelo/AL, lide4464;40de 2021 

Des. KLE 	LOUREIRO 
Presidente do Tribunal d ustiça do Estado de Alagoas 

CONTRATA 

Dr. ALEXAN RE LENINE DE JE U PEREIRA 
Juiz Presidente da Comissão Gesto a do FUNJURIS 

INTERVENIENTE 
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sugeriu uma reunião com todos os Desembargadores para debaterem acerca das matérias em questão, bem como, de outras que se 
referem especifi cadamente ao Poder Judiciário Alagoano. Em seguida, o Desembargador Alcides Gusmão da Silva fez uso da palavra e, 
associado aos demais Desembargadores, parabenizou a Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento, como Diretora da ESMAL-
Escola Superior da Magistratura Alagoana, pela iniciativa de realização, por meio do aplicativo Zoom Meet, da peça “ pior de mim” com 
texto e atuação da atriz Maitê Proença. A Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento agradeceu os elogios. Também fez uso da 
palavra o Desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas indagando ao Desembargador Presidente acerca da possibilidade de 
escolha do Novel Desembargador deste Tribunal ser antecipada para segunda-feira (27/9), tendo em vista a impossibilidade de sua 
participação na sessão ordinária do Pleno do dia 28/9 do corrente ano. O Desembargador Presidente consultou seus pares e os mesmos 
não se opuseram à propositura. Ficou decidido então, que a escolha do Novel Desembargador desta Corte de Justiça, será realizada de 
forma híbrida (videoconferência e presencial), neste Tribunal, às 10h00, do dia 27 de setembro do corrente ano.  Nada mais a tratar, foi 
encerrada a Sessão, e eu, Alexandre Sodré Arruda, Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, lavrei a presente ata, que 
vai assinada pelo Desembargador Presidente.

Desembargador Klever Rêgo Loureiro
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, determinou a 
composição das seguintes publicações:

Processo nº 2021/8751
Requerente: Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto calvo
Assunto: Pagamento de Honorários Periciais

DECISÃO

  Trata-se de solicitação formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Calvo, para pagamento de honorários 
periciais em favor de Lucas José Mota Nunes, pelos serviços prestados nos autos do processo judicial nº 0700319-42.2020.8.02.0050.

Autorizo o pagamento dos honorários periciais, no valor total de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais), de acordo com 
as reservas orçamentárias realizadas pela DICONF (ID 1294046 e ID 1294204), bem como os despachos contidos nos Históricos 4, 7 e 
8, e documentação apresentada, nos moldes das Resoluções TJAL nº 12/2012, TJAL nº 16/2019  e TJAL nº 04/2020.

À Diretoria-Adjunta de Contabilidade e Finanças - DICONF, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Maceió, 29  de setembro de 2021.

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Processo Virtual nº 2021/10270
Requerente: HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
Assunto: Suspensão de Férias

DECISÃO
  
Trata-se de expediente formulado pelo Magistrado Henrique Gomes de Barros Teixeira, pleiteando a suspensão de suas férias, 

relativas ao 2º (segundo) período do exercício de 2021, designadas para serem usufruídas entre os dias 11 a 30 de outubro do corrente 
ano (conforme informação anexa), considerando a necessidade de permanecer à frente da Unidade Judiciária, diante da grande 
quantidade de demandas judiciais, audiências a serem realizadas e designadas da Meta 2, do CNJ, processos correicionados pela 
CGJ, pendentes de apreciação e encaminhamento, bem assim pela necessidade de cumprimento de Plano de Trabalho instaurado por 
determinação do CNJ.

Defi ro o pedido, tendo em vista as justifi cativas apresentadas pelo requerente.
Á Corregedoria-Geral da Justiça, para ciência e demais providências
Após, à Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas – DAGP, para anotações e arquivamento.
Publique-se.

Maceió, 29 de setembro de 2021.

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº. 2021/5865
Assunto: Celebração de Contrato Emergencial para contratação de serviços de demolição

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº. 2021/5865RATIFICO a 
dispensa de licitação reconhecida pela Procuradoria do Poder Judiciário consoante Despacho GPAPJ nº 717/2021, para contratar com 
a empresa ALMEIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E T LIMITADA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n. 08.620.924/0001-00, tendo por objeto a prestação de serviço de demolição com descarte de material do 
Salão do Tribunal do Júri e marquise de entrada do Fórum da Comarca de Santana do Ipanema/AL.

Esta ratifi cação se fundamenta no Art. 24, IV da Lei 8.666/93, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie.
O valor global estimado do contrato é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e correrão à conta dos recursos provenientes do 

FUNJURIS.  
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Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Maceió/AL, 28 de setembro de 2021.

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

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo Virtual nº 2021/5865
Assunto: Contrato emergencial – demolição

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Despacho GPAPJ nº 
717/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Contrato nº 024/2021, através de 
dispensa de licitação, na forma do art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93,  com a empresa a ALMEIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
E T LIMITADA, cujo objeto consiste na prestação de serviço de demolição com descarte de material do Salão do Tribunal do Júri e 
marquise de entrada do Fórum da Comarca de Santana do Ipanema/AL, no valor total estimado de R$ 25.000,00 (vinte 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/AL, 29 de setembro de 2021.

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

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 024/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/5865)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA ALMEIDA CONSTRUÇÕES E TITO TERRAPLENAGEM 
LTDA.

DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada em serviço de demolição com descarte de 
material do Salão do Tribunal do Júri e marquise de entrada do Fórum da Comarca de Santana do Ipanema/AL.

Relação dos serviços:
- Demolição de salão construído em alvenaria de blocos e estrutura em concreto, com coberta em estrutura e telhas metálicas, 

inclusive marquise de entrada do prédio, totalizando 140 m² (cento e quarenta metros quadrados) de construção, conforme indicado no 
projeto anexo.

- Os materiais indicados pelos fi scais do contrato como servíveis/recuperáveis deverão ser entregues em locais indicados no 
município de Maceió; os demais, indicados pelos fi scais como inservíveis, deverão ser descartados pela contratada em local sob sua 
responsabilidade.

DO VALOR: O valor total deste contrato é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos orçamentários consignados pelo 
FUNJURIS nos seguintes programas:

Unidade Orçamentária 02501 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Programa de trabalho 02.061.0003.2114 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO 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 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento 210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário 000002 - Manutenção das Atividades do Órgão..

DOS PRAZOS: O prazo para realização do serviço será de até 15 (quinze) dias corridos, a partir do recebimento da ordem de 
serviços emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça – DCEA.

A vigência do contrato estender-se-á por 02 (dois) meses após a data do Termo de Entrega defi nitiva do serviço, conforme prazo 
previsto, na cláusula 8.1.

Os preços ofertados serão fi xos e irreajustáveis.

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

a ampla defesa.
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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 
causar à outra.

DA ALTERAÇÃO: O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
A Contratada fi ca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fi zerem necessários, 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

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

Maceió, 29 de setembro de 2021.

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

Dr. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA 
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS
INTERVENIENTE

OMAR SALDANHA MALAQUIAS DE ALMEIDA
Representante Legal da CONSTRUÇÕES E TITO TERRAPLENAGEM LTDA
CONTRATADA.

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 108/2021

Processo Administrativo nº. 2021/5865 
Data: 29 de setembro de 2021

Contratado: ALMEIDA CONSTRUÇÕES E TITO TERRAPLENAGEM LTDA

Objeto: contratação de empresa especializada em serviço de demolição com descarte de material do Salão do Tribunal do Júri e 
marquise de entrada do Fórum da Comarca de Santana do Ipanema/AL.

CONTRATO POR DISPENSA nº 024/2021

Gestor: ANDRÉ LUIZ LOPES MALTA - DCEA
Gestor Substituto: VICTOR CORREIA VASCONCELLOS – DCEA
Fiscal Técnico: JOÃO BATISTA QUEIROZ FERRO – DCEA
Fiscal Técnico Substituto: RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA - DCEA
Fiscal Administrativo: ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR - DARAD
Fiscal Administrativo Substituto: JOSÉ RONALDO BRANDÃO MAGALHÃES – DARAD

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 nº 48, de 12 de agosto 
de 2019 e Ato Normativo nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar os servidores, o Sr ANDRÉ LUIZ LOPES MALTA (Gestor), o Sr. VICTOR CORREIA VASCONCELLOS (Gestor Substituto), 
o Sr. JOÃO BATISTA QUEIROZ FERRO (Fiscal Técnico), o Sr. RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA (Fiscal Técnico 
Substituto), todos lotados no Departamento Central de Engenharia e Arquitetura – DCEA, o Sr. ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR (Fiscal 
Administrativo), e o Sr. JOSÉ RONALDO BRANDÃO MAGALHÃES (Fiscal Administrativo Substituto), ambos lotados na Diretoria 
Adjunta da Administração - DARAD, para a gestão do Contrato por Dispensa nº 024/2021, decorrente do Processo 2021/5865, devendo 
representar este Tribunal de Justiça perante a Contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, cumprindo as atividades de 
gestão e controle relativas à Cláusula de Gestão e Fiscalização indicadas no referido instrumento e no Ato Normativo nº48/2019.

WALTER DA SILVA SANTOS
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/1942
Assunto: TAC – EMPRESA ALAGOANA DE TECNOLOGIA EM SERVIÇO EIRELI

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, mormente os Pareceres GPAPJ n° 144 e 714/2021 
da Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO o pagamento do valor de R$ 5.004,00 (cinco mil e quatro reais), devido à 
EMPRESA ALAGOANA DE TECNOLOGIA EM SERVIÇO EIRELI, pela realização do serviço decorrente do Contrato Emergencial nº 
93/2019, expirado em 11 de julho de 2021, com o objeto: Contratação emergencial de empresa especializada em monitoramento e 
manutenção de sistemas de vigilância eletrônica, conforme o que consta no Processo Administrativo n° 2021/1942, no período de 
12/07/2021 a 11/08/2021.
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