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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 
SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO SEDE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E SEUS ANEXOS, BEM COMO 
DO PRÉDIO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA E DO FÓRUM 
DA CAPITAL, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CIRCUITO 
FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV-IP), PORTAS GIRATÓRIAS 
DETETORAS DE METAL (PGDM), PROTEÇÃO PERIMETRAL, REDE 
LOCAL DE COMPUTADORES, SERVIDORES, SWITCHES, 
CABEAMENTOS ESTRUTURADOS, LINKS DE FIBRA ÓPTICA, 
ACESSÓRIOS DE CONECTIVIDADE E DEMAIS COMPONENTES, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
FERRAMENTAS, DESLOCAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA 
BITCOM TECNOLOGIA 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 pela Exmo. Sr. Presidente, 
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO, 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, BITCOM TECNOLOGIA EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Ricardo César de Melo, n° 252 — Pinheiro, Maceió/AL, CEP: 
57055-670, inscrita no CNPJ soba n.° 03.049.428/0001-17, doravante denominada CONTRATADA e aqui representada 
por seu Sócio Administrador, o Sr. ROSINALDO SOARES BULHÕES, brasileiro, casado, portador do CPF sob o 
número 376.940.574-91, resolvem firmar o presente negócio jurídico, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 
24, IV da Lei n° 8.666/93 e no que consta no Processo Administrativo n° 2021/7920, especialmente no Parecer GPAPJ 
n°563/2021 e Despacho GPAPJ n° 746/2021, pelas cláusulas e condições seguintes: 

1.1.0 objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva do sistema de segurança eletrônica do Prédio Sede do Tribunal de Justiça de Alagoas e seus 
Anexos, bem como do Prédio da Corregedoria Geral de Justiça e do Fórum da Capital, compreendendo o Sistema de 
Circuito Fechado de Televisão (CFTV-IP), Portas Giratórias Detectores de Metal (PGDM), Proteção Perimetral, Rede 
Local de Computadores, Servidores, Switches, Cabeamentos Estruturado, Links de Fibra óptica, Acessórios de 
Conectividade e demais componentes, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas, 
deslocamentos, administração e reposição de peças. 

CLÁUSULA SEGUNDA —DÓ VALOR - 

2.1 O valor total deste contrato é de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais conforme 
descrição que segue abaixo e de acordo com o disposto no PE n°001/2015 e anexos: dê 
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Item Descrição Valor Mensal Valor Semestral 

1 
Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e 

R$ 13.500,00 R$ 81.000,00 Corretiva de todo o Sistema de Segurança Eletrônica do Prédio Sede do 
TJ 

2 
Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e 

Corretiva de todo o Sistema de Segurança Eletrônica da Corregedoria 
Geral de Justiça 

R$ 1.300,00 R$ 7.800,00 

3 
Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e 

Corretiva de todo o Sistema de Segurança Eletrônica do Fórum da 
Capital 

R$ 2.800,00 R$ 16.800,00 

TOTAL R$ 17.600,00 R$ 105.600,00 

Item Descrição Valor Estimado 
(R$) BDI (%) Valor Total (Valor Estimado + BDI) 

4 Reposição de Peças R$ 	25.000,00 16,8% R$ 29.200,00 

3.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, registrado com o seguinte PROGRAMA DE TRABALHO: 
02.061.0003.2114 — Manutenção dos órgãos do Poder Judiciário - FUNJURIS, ELEMENTO DE DESPESA 1: 33.90-30 
— Material de Consumo, ELEMENTO DE DESPESA 2: 33.90-39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

4.1 O pagamento será composto por um valor fixo mensal, correspondente a parte dos serviços e mão de obra e outro 
variável correspondente as peças utilizadas, conforme Ordem de Serviço constante no Anexo I. 
4.2. O pagamento dos serviços deverá ser efetuado mensalmente, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados do 
atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, 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 — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida 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 domicilio ou sede da licitante. 

4.3. O fornecedor deverá apresentar uma fatura correspondente aos serviços e outra com as peças utilizadas no mês, 
sendo que a Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue acompanhada das respectivas Ordens de Serviços, aor de 
Segurança do Tribunal de Justiça, nesta sede e só serão pagas mediante atesto do gestor. 	

....r? 
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4.4. O pagamento será realizado de acordo com os serviços prestados, com base no Cronograma de Manutenção 
Preventiva listadas no Anexo 1 e peças utilizadas, relacionadas no Anexo I. 
4.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento, no ato da ATESTAÇÃO, caso os serviços, não 
estejam de conformidade com as condições deste contrato; 
4.6. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da 0.B. na unidade bancária. 
4.7. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no subitem 
4.2, 	 implicará 	 na 	sua 	 devolução 	 à 	CONTRATADA 
para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 
4.8. 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 = (6/100) 
365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = 0,00016438 

	

5.1. 	Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados de acordo com os manuais e normas 

técnicas especificas, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso. 

	

5.2. 	As especificações da ABNT serão consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou 

fornecimentos de peças, componentes e materiais. Quando estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas 

as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos 

como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõe o 

sistema. 

	

5.3. 	Os serviços não aprovados pela fiscalização deverão ser refeitos sem ônus para o Tribunal de Justiça de 

Alagoas. 

	

5.4. 	Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, 

medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Estas medidas compreendem, prioritariamente, a desenergização 

elétrica. 

	

5.5. 	MANUTENÇÃO CORRETIVA: aquela destinada a solucionar os eventuais defeitos de funcionamento 

apresentados, mediante chamada à CONTRATADA, compreendendo serviços de reparo de toda a infraestrutura do 

sistema. 

5.5.1. A manutenção corretiva do sistema deverá ser realizada sob demanda da CONTRATANTE, através de Ordem 

de Serviço, em regime de atendimento 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana). 

5.5.2. A CONTRATADA deverá efetuar mensalmente, através de profissional qualificado e certificado, análise de logs 
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de erros e emitir relatório detalhado, contendo a análise de rede de transmissão do sistema de câmeras de 

videomonitoramento, as medidas de saneamento das ocorrências, as ações para melhoria e otimização da mesma, as 

necessidades de atualização de softwares, firmwares e drives, assim como os reparos realizados nas portas giratórias, 

sensores de presença e pórticos detectores de metais. 

5.5.3. A CONTRATADA deverá relatar na Ordem de Serviço os serviços realizados, bem como a relação de 

ferramentas utilizadas. O correto preenchimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA permitirá que este 

documento seja considerado relatório da manutenção corretiva. 

5.5.4. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser iniciados em, no máximo, 2 (duas) horas, contadas a partir 

da emissão da Ordem de Serviço. 

5.5.5. Nos casos de emergências, assim entendida a paralisação total ou parcial do sistema e/ou equipamento, a 

CONTRATADA deverá providencia o atendimento em no máximo 1 (uma) hora, contadas a partir da solicitação. 

5.5.6. A CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção corretiva no prazo máximo de 2 (dois) dias, 

ressalvado o caso em que haja a necessidade de assistência técnica específica executada pelas fabricantes, hipótese 

essa que ensejará a extrapolação do prazo para 15 (quinze) dias úteis, contados da aferição do defeito. 

5.6. 	MANUTENÇÃO PREVENTIVA: compreende uma série de procedimentos, tais como: limpezas, verificações, 

ajustes e testes, que têm o objetivo de evitar ou reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento da 

infraestrutura do sistema. 

5.6.1. As manutenções preventivas deverão ser efetuadas pela CONTRATADA, preferencialmente, de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 18h. 

5.6.2. Os serviços de manutenção preventiva poderão ser realizados juntos e concomitantemente com a manutenção 

corretiva. 

5.6.3. Quando da execução da manutenção preventiva ficar constatada a necessidade de uma intervenção corretiva, 

a CONTRATADA deverá informar imediatamente a CONTRATANTE para que seja aberto um chamado técnico, através 

de Ordem de Serviço. 

5.6.4. A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de Manutenção Preventiva Mensal, para análise e 

aprovação da CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, envolvendo todo o Sistema de Videomonitoramento, 

assim como do Sistema de Acesso às dependências das unidades e dos Sensores de Presença, observando os 

equipamentos e acessórios constantes do Anexo I. 

5.6.5. A primeira Manutenção Preventiva Mensal deverá iniciar imediatamente após a assinatura do contrato. 

5.6.6. A manutenção preventiva de cada componente do sistema deverá ser realizada na data prevista pelo 

cronograma apresentado pela CONTRATADA, sendo admitido, em cada evento, um único adiamento, por período não 

superior a 2 (dois) dias úteis. 

5.6.7. A CONTRATADA deverá prover todos os materiais consumíveis (conectores, toalhas de algodão, álcool, etc.) 

necessários à Manutenção Preventiva e Corretiva. 

5.6.8. A CONTRATADA deverá manter veículo adequado para a intervenção na rede ótica aérea, tanto em corretivas 

como em preventivas, para atuar com segurança na rede aérea. 

5.6.9. Após a execução as manutenções, cabe à CONTRATADA manter o ambiente limpo e organizado. 
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5.6.10. A CONTRATADA deverá informar as formas e horários de assistências, tendo que atender, no mínimo, as 

seguintes condições: 

5.6.11. Através de contato telefônico em dias úteis, em horário comercial; 

5.6.12. Através de contato eletrônico, com atendimento em até 2 (duas) horas; 

5.6.13. Através de visita "on site" com pessoal técnico, em até 2 (duas) horas após formalizada a necessidade da 

visita. 

5.6.14. Deverá ser emitido e entregue à CONTRATANTE, em qualquer manutenção de caráter preventivo ou corretivo, 

relatório técnico detalhado com os serviços executados, indicando o número da Ordem de Serviço correspondente. 

5.6.15. Na execução dos serviços, deverão ser observadas e atendidas as prescrições das Normas da ABNT — 

principalmente a Norma NBR 5410. 

5.7. DA ABERTURA DE CHAMADOS 

5.7.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone, endereço eletrônico e sistema de atendimento para abertura 

de chamados, via Web, visando o atendimento das demandas. 

5.7.2. A CONTRATADA deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de 

cada chamado técnico efetuado pela CONTRATANTE, bem como para acompanhamento e controle dos serviços. 

5.8. DO ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS 

5.8.1. Os equipamentos defeituosos deverão ser reparados, preferencialmente, no local (on-site) onde estão 

instalados, ou seja, a CONTRATADA deverá atender e efetuar os serviços de manutenção preventiva e corretiva onde 

os sistemas estão funcionando. 

5.8.2. Caso se mostre necessário, em função da complexidade dos serviços, e com a autorização prévia da 

CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá transportar o(s) sistema(s) ou parte do(s) sistema(s) para laboratório ou 

oficina especializada, onde serão efetuados os serviços necessários para solução dos defeitos apresentados e, de 

imediato, deverá ser providenciado o equipamento sobressalente para substituir o que foi retirado. 

5.8.3. A CONTRATADA assumirá integralmente, os custos relativos ao transporte dos equipamentos, bem como 

aqueles referentes à utilização das instalações e ferramentas existentes no laboratório ou oficina especializada. 

5.8.4. A CONTRATADA assumirá toda a responsabilidade e custos de ressarcimento por quaisquer danos, avarias, 

roubo ou furto que possam ocorrer aos equipamentos por esta retirada para manutenção em seu laboratório e durante 

o seu transporte (ida e volta). 

5.8.5. Em caso de envio de equipamento a laboratório ou oficina especializada, o prazo para solução será de 30 

(trinta) dias, a conta da retirada do equipamento com substituição imediata por equipamento similar até o retorno da 

manutenção. 

5.9. 	DAS ORDENS DE SERVIÇO E RELATÓRIOS 

5.9.1. A cada atendimento preventivo ou corretivo, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE uma 

ordem de serviço. 

5.92. A CONTRATADA deverá manter um banco de dados contendo todas as informações das ordens de serviço, 

fornecendo, mensalmente, uma cópia digital no formato a ser indicado pela CONTRATANTE. 

5.9.3. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à CONTRATANTE o Relatório de Manutenção referente ao 
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mês anterior, contendo: 

Total de chamadas corretivas; 

Números das ordens de serviço; 

Protocolos da CONTRATADA; 

Descrição sucinta do serviço; 

c) 	Data do atendimento corretivo; 

1") 	Data de conclusão do serviço de manutenção corretiva; e 

g) 	Data de atendimento das preventivas. 

5.9.4. O relatório mencionado deverá ser entregue em planilha eletrônica e em formato PDF, através do endereço 

eletrônico fornecido pela CONTRATANTE. 

5.9.5. Toda documentação entregue à CONTRATANTE deverá identificar claramente o responsável técnico pelo seu 

conteúdo bem como sua habilitação legal para tal e assinatura. 

5.9.6. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA 

otimizar a gestão de seus recursos com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do TJAL, praticando 

produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos 

5.9.7. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições 

legais que interfiram em sua execução. 

5.10. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

5.10.1. O serviço deverá ser prestado localmente e remotamente, via telefone e interface web. 

5.10.2. Os serviços deverão ser prestados imediatamente, logo após a finalização da implantação da solução. 

5.10.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar número telefônico, bem como interface de acesso de web, para registro 

e acompanhamento dos chamados. 

5.10.4. Durante o período de vigência da garantia os serviços deverão ser prestado sem qualquer custo adicional à 

CONTRATANTE. 

5.10.5. Os serviços de manutenção corretiva deverão obedecer aos seguintes critérios: 

Tipo de Atendimento Localidade Inicio do Atendimento Prazo de Solução 

Remoto Maceió Até 2 horas Até 8 horas 

Local Maceió Até 2 horas Ate 2 dias 

5.11. DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

5.11.1. Todas as despesas decorrentes dos tributos de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o 

Contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

5.11.2. Todas as despesas necessárias para a completa execução do objeto descrito neste instrumento serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

5.11.3. Os custos de mão de obra para manutenção dos equipamentos devem fazer parte da proposta de preços. 

,e 
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5.11.4. A licitante vencedora assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio da 

CONTRATANTE e de terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, na área de prestação de serviços mesmo 

que fora do exercício das atribuições previstas em contrato. 

5.11.5. Quaisquer tributos, custos, despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, I1  

serão considerados inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimo a qualquer título, devendo o 

objeto ser executado sem ônus adicionais ao TJAL. 

5.12 DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

5.12.1. 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 tomar-se-ão de propriedade 

do CONTRATANTE. 

5.12.2. As peças substituídas são de propriedade do Tribunal de Justiça e deverão ser devolvidas ao Setor de 

'atrimônio e devidamente identificadas com o número da Ordem de Serviço da manutenção respectiva, e liberadas 

)ara desfazimento após conferência pelo Fiscal do contrato. 

5.12.3 A CONTRATADA deverá fornecer todas e quaisquer peças, materiais e equipamentos necessários à 

manutenção preventiva e corretiva. 

5.12.4. A CONTRATADA informará ao Fiscal do Contrato, que autorizará ou não a substituição da mesma, sendo que 

o valor será o menor entre 3 (três) cotações no mercado. 

5.12.5. Toda substituição de peças deve ser acompanhada por relatório e registro fotográfico explicitando o defeito 

apresentado. 

5.12.6. Após solicitação emitida pelo Fiscal do contrato para substituição de peça ou equipamento danificado, 

inadequado ou de má qualidade, utilizado no serviço de instalação e manutenção, a CONTRATADA terá o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas da solicitação para substituição. 

5.12.7. A contratada ficará responsável por todo o trâmite necessário à aquisição, garantia e substituição da peça no 

local do equipamento, bem como arcará com todas as despesas relacionadas. 

6.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer, se for o caso, os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste 

Termo de Referência e em sua proposta; 

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

	

6.3. 	Treinar os servidores da CONTRATANTE acerca da transferência da nova tecnologia, em caso de substituição 

de qualquer peça, componente, acessório, material e/ou equipamento que altere o modo de operação do sistema; 

	

6.4. 	Manter a transmissão das informações, através de tecnologia 4G ou superior, quando da utilização dos 2 (dois) 

,e 
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conjuntos móveis de captura, análise e reconhecimento de licença de veículos para viaturas em operações de blitz; 

	

6.5. 	Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

	

6.6. 	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 

a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar 

da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

	

6.7. 	Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

	

6.8. 	Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los 

com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

	

6.9. 	Apresentar, no primeiro mês de prestação dos serviços, a seguinte documentação: 

6.9.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, 

números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com 

indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

6.9.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis 

técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; 

6.9.3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços. 

6.9.4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se 

vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso 

do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação 

pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do 

contrato administrativo. 

6.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, 

entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa á Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa 

aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas 

Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

6.11. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 

licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao 

Fiscal do Contrato; 

6.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas sociais, previdenciárias,tributarias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE; 

6.13. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na 

conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre 

a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE; 

6.13.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a CONTRATADA deverá apresentar 

justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do 
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6.14. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

6.15. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da CONTRATANTE; 

6.16. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

6.17. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação; 

6.18. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução 

do contrato; 

6.19. Relatará CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

6.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

6.21. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

6.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, 

de 1993; 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) 

6.24. O principal elemento para medir a qualidade e a eficácia dos serviços prestados será o Acordo de Nível de 

Serviço (ANS). Com relação a esse item, leva-se em consideração os seguintes aspectos: 

6.24.1. Os ANS serão aplicados tanto aos serviços de manutenção preventiva como às corretivas; 

6.24.2. Objetivando a qualidade, a CONTRATADA deverá estabelecer procedimentos e condições que 

permitam a melhoria continua dos serviços prestados; 

6.24.3. A periodicidade de medição dos indicadores de nível de serviços será mensal: 

6.24.3.1. 	A CONTRATADA entregará mensalmente o relatório de manutenções realizadas no mês 

anterior para medição do ANS desse periodo em formato acordado entre as partes. 

6.24.4. O não cumprimento de um ou mais indicadores do ANS ocasionará a aplicação de multas por parte da 

CONTRATADA, conforme descrito no item 15.3 — Penalidades. 

6.25. Serviços e Indicadores de Nivel de Serviço: 

6.25.1. Manutenção preventiva periódica de equipamentos de segurança eletrônica 

Indicador 
	

Manutenção preventiva periódica de equipamentos do sistema de segurança eletrônica 

,e 
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Tipo Manutenções periódicas 

Periodicidade Mensal 

Definição 
Manutenção preventiva periódica de equipamentos do sistema de segurança eletrônica do TJ 
Sede, CGJ e Fórum da Capital 

Fórmula de cálculo ANS = 100 It [(Qtotal - Qmr) / Qtotal] 

Detalhamento 

Qtotal = Quantidade total de manutenções previstas no período 

Qmr = Quantidade de manutenções não realizadas no período 

Unidade de medida Percentual (%) 

Objetivo Cumprimento % 	 100% 

Considerações 
Gerais 

A CONTRATADA deverá apresentar seu plano de manutenção preventiva com calendário e 
datas a serem cumpridas. Esse planejamento deverá ser aprovado pela CONTRATANTE. Se 
houver penalidade, essa será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o 
descumprimento do ANS. 

6.25.2. Manutenção conetiva sob demanda de equipamentos de segurança eletrônica 

Indicador Manutenção c de equipamentos do sistema de segurança eletrônica 

Tipo Manutenções sob demanda (Ordens de Serviço) 

Periodicidade Mensal 

Definição 
Manutenção corretiva sob demanda de equipamentos do sistema de segurança eletrônica 
do TJ Sede, CGJ e Fórum da Capital 

Fórmula de cálculo ANS = 100 * [(Qtotal - Qmr) / Qtotal] 

Detalhamento 

Qtotal = Quantidade total de manutenções demandadas no período 

Qmr = Quantidade de manutenções não realizadas no período 

Unidade de medida Percentual (%) 

Objetivo Cumprimento % 	 100% 

Considerações Gerais A CONTRATADA deverá responder aos chamados abertos pela CONTRATANTE através 
das Ordens de Serviço. Se alguma chamada não for atendida, haverá penalidade, que será 
aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS. 

6.26. Penalidades 

6.26.1. O sistema de penalidades fica estabelecido da seguinte forma: 

6.26.1.1. Cada indicador tem um nivel de serviço associado e seu não cumprimento será objeto de uma 

penalidade, segundo especificado a seguir e conforme os valores indicados no item 15.4 — 

Cálculos. 

6.26.1.2. A CONTRATANTE deverá analisar as causas do não cumprimento e identificar as ações 

requeridas para corrigir as anomalias na prestação do serviço. Em caso de que o resultado de 

um indicador não for informado, será considerado não cumprido e lhe será aplicada a penalidade 

correspondente, salvo se razoavelmente justificado pela CONTRATADA. 

6.26.1.3. O valor das penalizações será um percentual sobre o valor total da fatura de serviço do mês 

corrente, emitida pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, sendo esta multa recolhida no 
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mês em que ocorreu o descumprimento do ANS. 

6.27. Cálculos 

6.27.1. Para aferição dos serviços através do ANS, os percentuais dos indicadores deverão ser sornados e 

divididos pelo total de indicadores. O resultado obtido por esse cálculo demonstrará em qual faixa de penalizações 

o serviço se encaixará. 

NSmp* + NSmc** 

N° de indicadores 

*NSmp: Nível de Serviços de Manutenções Preventivas 

**NSmc: Nível de Serviços de Manutenções Corretivas 

6.27.2.A Tabela de Penalidades para o ANS será estabelecida considerando os seguintes princípios: 

6.27.2.1. Serão definidas três faixas: Faixa 1, Faixa 2 e Faixa 3; 

6.27.2.2. Para cada uma delas serão determinados pontos de penalização, em percentual, da seguinte 

forma: 

A penalização correspondente à Faixa 1 será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura 

mensal; 

A penalização correspondente à Faixa 2 será de 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura 

mensal; 

A penalização correspondente à Faixa 3 será de 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura 

mensal; 

6.27.3. Tabela de Faixas de ANS e penalidades 

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

99,90%> x >90% 89,90% > x> 80% 79,90%> x> 70% 

6.27.4. Caso a CONTRATADA não atinja o percentual mínimo estabelecido para a Faixa 3, além da 

penalização prevista, incorrerá na aplicação de sanções por inexecução contratual. 

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

	

7.3. 	Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 

	

7.4. 	Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste 

Termo de Referência; 

	

7.5, 	Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA; 

,e 
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7.6. 	Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

7.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 

atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

7.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

7.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função 

especifica para a qual o trabalhador foi contratado; 

7.6.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 

passagens. 

8.1 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. 
8.2 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. 

8.3 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. 

8.4 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. 
8.5 Caberá ao Gestor do contrato: 

Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser prov 
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 
caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, 

denciada 
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deverá corresponder àqueles 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; 
O Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por tais 
informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 
j) 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. 

	

8.3 Fica designada o (a) servidor (a) 	 , lotado(a) no(a) 
	 , matricula n° 	 , 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°025/2010. 

	

9.1. 	A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo de 12 (doze) meses por vícios comprometedores da solidez e 
da segurança dos equipamentos manutenidos, contado da data de execução do serviço. 

	

9.2. 	Peças que venham a apresentar problemas na sua utilização, caracterizados como defeito de fabricação, 
deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou, caso o defeito não seja totalmente superado, o CONTRATANTE 
poderá substituir devendo ser ressarcido pelo valor da compra pela CONTRATADA, com valores devidamente 
atualizado pela variação do INCC ou, na sua falta, outro que o possa substituir. 

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 Decreto Estadual n° 
4.054/2008: 
10.1.1 advertência; 
10.1.2 multa; 
10.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas; 
10.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.2 As sanções previstas nos subitens 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4 deste instrumento poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a sanção de multa. 
10.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos 
contratos celebrados. 
10.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes 
percentuais e hipóteses: 

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; 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega do bem, 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; 

5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota 
de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 5° do supracitado Decreto; 

15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento équivalente no prazo 
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estabelecido, em entregar o bem contratado, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente; 
15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho; 

e 

20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de entrega, 
calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho. 

10.5 A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da licitante ou 
contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 
10.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante ou 
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, 
a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 
10.70 atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento 
do prazo de entrega do bem, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil 
seguinte. 
10.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada e desde que haja 
justificado interesse público, poderá ser relevada: 
10.8.1 A aplicação de multa por atraso na entrega do bem não superior a 5 (cinco) dias; e 
10.8.2 Aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 
10.9 A multa poderá ser aplicada CUMULATIVAMENTE com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, consoante previsto no subitem 10.2, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 
10.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega do bem, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser 
cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será 
aplicada multa, na forma do subitem 20.4, letra "b". 

10.11 A multa prevista no subitem 10.4, letra "e", não será aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejem 
sanções. 
10.12 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em 
licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 
10.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada permanecer 
inadimplente; 
10.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os 
documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, quer, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 
10.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal; e 
10.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada: 
10.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou 
para outrem, vantagem indevida; 
10.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da contratação; ou 
10.12.4.3 for multada, e não efetuar o pagamento. 
10.130 prazo previsto no item 10.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 
10.14 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos informados na instrução 
processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
10A4.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, 
a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido 
o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas. 

11.1. A vigência do presente Contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua assinatura, na 
forma do art. 24, IV, da Lei n°8.666/93. 
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11.2. Em atenção ao interesse público, uma vez concluída a licitação que possui o mesmo objeto do presente 
contrato emergencial (Processo n° 2021/2736), o Contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente. 

11.3. Considerando a vigência contratual estabelecida, os valores permanecerão fixos e irreajustáveis. 

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

contraditório e a ampla defesa. 
12.3 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 à outra. 

13.1 O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei n°8.666/93. 
13.2 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. 

14.1 O presente ajuste vincula-se 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. 

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. 

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

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. 

Maceió/AL, eg  de e de 2021. 

LOUREIRO Des. KLE 
Presidente do Tribunal d 
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Maceió, 24 de setembro de 2021 

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

SÚMULA DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/10046).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A AL PREVIDÊNCIA – UNIDADE GESTORA ÚNICA 
DO RPPS/AL.

DO OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto o repasse da quantia no valor de R$ 905.627,52 
(novecentos e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinqüenta e dois centavos), devidos ao AL PREVIDÊNCIA – UNIDADE 
GESTORA ÚNICA DO RPPS/AL – FUNDO FINANCEIRO, referente ao repasse dos valores consignados em Folha de Pagamento, 
parte patronal, de pensionistas deste Poder Judiciário correspondente ao mês de SETEMBRO de 2021, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 2021/8156, face a decisão da sessão plenária administrativa realizada no dia 26 de novembro de 2013, a qual aprovou 
por unanimidade à adesão ao regime próprio da Previdência Social – RPPS, do Estado de Alagoas – AL Previdência, nos termos das 
conclusões/sugestões apresentadas pela Comissão instituída pela Portaria nº 1278/2013 e alterada pela Portaria nº 1309/2013.

Parágrafo único. Em caso de futuras auditorias em que, porventura se constate posteriores pagamentos indevidos, os mesmos 
deverão ser descontados no próximo Termo de Ajuste de Contas, ou sobrevindo a adesão do Tribunal de Justiça de Alagoas ao AL 
Previdência, dos repasses futuros.

DO VALOR: Fica o valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ajustado R$ 905.627,52 (novecentos e cinco mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme Cláusula Primeira do presente Termo de Ajuste de Contas. 

Parágrafo único. A presente despesa correrá por ofício, haja vista a conta do Orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas, no Programa de Trabalho: 02.846.004.2500 – GESTÃO DE PESSOAS; Fonte: 0100 – Recursos Ordinários; Detalhamento da 
Fonte: 500000 – FUNDO FINANCEIRO – Elemento de Despesa: 319113 – OBRIGACOES PATRONAIS.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais 
dos artigos 368 a 380, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro).

DO FORO: As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com 
base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Maceió – AL, com expressa 
renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maceió, 24 de setembro de 2021.

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS 
Diretor Presidente do AL Previdência

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº. 2021/7920
Assunto: Contratação Emergencial de empresa- manutenção preventiva e corretiva de sistema de segurança eletrônica

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº. 2021/7920, RATIFICO a 
dispensa de licitação reconhecida pela Procuradoria do Poder Judiciário (Parecer GPAPJ nº 563/2021 e Despacho GPAPJ nº 746/2021) 
para contratar com a empresa BITCOM TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.049.428/0001-17, tendo por objeto 
a contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de segurança 
eletrônica do Prédio Sede do Tribunal de Justiça de Alagoas e seus Anexos, bem como do Prédio da Corregedoria Geral de Justiça 
e do Fórum da Capital, compreendendo o Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV-IP), Portas Giratórias Detectoras de 
Metal (PGDM), Proteção Perimetral, Rede Local de Computadores, Servidores, Switches, Cabeamentos Estruturado, Links de Fibra 
Óptica, Acessórios de Conectividade e demais componentes, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas, 
deslocamentos, administração e reposição de peças.

Essa ratifi cação se fundamenta no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666/93.
O valor global estimado do contrato é de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais), que deverá ser pago com 

recursos da seguinte dotação orçamentária:
PROGRAMA DE TRABALHO:  02.061.0003.2114 – Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário - FUNJURIS, ELEMENTO DE 

DESPESA 1: 33.90-30 – Material de Consumo, ELEMENTO DE DESPESA 2: 33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.  
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
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SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo Virtual nº 2021/7920
Assunto: Contratação Emergencial de empresa- manutenção preventiva e corretiva de sistema de segurança eletrônica

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ nº 
563/2021 e Despacho GPAPJ nº 746/2021 emanados pela Procuradoria Administrativa, com fulcro no Art. 24, IV da Lei 8.666/93, 
combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, AUTORIZO a celebração do Contrato nº 025/2021, a ser fi rmado com 
a empresa BITCOM TECNOLOGIA EIRELI, inscrita noCNPJ sob o n.º 03.049.428/0001-17, com valor total estimado deste contrato é de 
R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais), tendo por objeto a contratação de empresa especializada na execução de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de segurança eletrônica do Prédio Sede do Tribunal de Justiça de Alagoas 
e seus Anexos, bem como do Prédio da Corregedoria Geral de Justiça e do Fórum da Capital, compreendendo o Sistema de Circuito 
Fechado de Televisão (CFTV-IP), Portas Giratórias Detectoras de Metal (PGDM), Proteção Perimetral, Rede Local de Computadores, 
Servidores, Switches, Cabeamentos Estruturado, Links de Fibra Óptica, Acessórios de Conectividade e demais componentes, incluindo 
o fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas, deslocamentos, administração e reposição de peças

A vigência do Contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua assinatura, na forma do art. 24, IV, da Lei n° 
8.666/93.

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

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

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 025/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/7920)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA BITCOM TECNOLOGIA EIRELI.

DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva do sistema de segurança eletrônica do Prédio Sede do Tribunal de Justiça de Alagoas e seus Anexos, bem 
como do Prédio da Corregedoria Geral de Justiça e do Fórum da Capital, compreendendo o Sistema de Circuito Fechado de Televisão 
(CFTV-IP), Portas Giratórias Detectoras de Metal (PGDM), Proteção Perimetral, Rede Local de Computadores, Servidores, Switches, 
Cabeamentos Estruturado, Links de Fibra Óptica, Acessórios de Conectividade e demais componentes, incluindo o fornecimento de mão 
de obra especializada, ferramentas, deslocamentos, administração e reposição de peças.

DO VALOR: O valor total deste contrato é de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais).

DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, registrado com o seguinte PROGRAMA DE TRABALHO: 

02.061.0003.2114 – Manutenção dos Órgãos do Poder Judiciário - FUNJURIS, ELEMENTO DE DESPESA 1: 33.90-30 – Material de 
Consumo, ELEMENTO DE DESPESA 2: 33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

DA GARANTIA: A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo de 12 (doze) meses por vícios comprometedores da solidez e da 
segurança dos equipamentos manutenidos, contado da data de execução do serviço.

DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE: A vigência do presente Contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua 
assinatura, na forma do art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93.

Em atenção ao interesse público, uma vez concluída a licitação que possui o mesmo objeto do presente contrato emergencial 
(Processo nº 2021/2736), o Contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente.

Considerando a vigência contratual estabelecida, os valores permanecerão 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.
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.
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Maceió, 29 de setembro 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

ROSINALDO SOARES BULHÕES 
Sócio – Administrador da empresa BITCOM TECNOLOGIA LTDA.

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 118/2021

Processo Administrativo nº. 2021/7920 
Data: 05 de outubro de 2021

Contratado: BITCOM TECNOLOGIA EIRELI

Objeto: contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de 
segurança eletrônica do Prédio Sede do Tribunal de Justiça de Alagoas e seus Anexos, bem como do Prédio da Corregedoria Geral de 
Justiça e do Fórum da Capital.

CONTRATO POR DISPENSA nº 025/2021

Gestor: GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO - DGC
Gestor Substituto: RODRIGO SILVA MENDES - DGC
Fiscal: MÁRIO CÉSAR NUNES PALMEIRA - ASMTJ
Fiscal Substituto: FRANCISCO DE ASSIS COSTA FERRO

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 GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO (Gestor), e o Sr. RODRIGO SILVA MENDES (Gestor Substituto), 
ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos - DGC, o Sr. MÁRIO CÉSAR NUNES PALMEIRA (Fiscal), lotado na Assessoria 
Militar do Tribunal de Justiça – ASMTJ, e o Sr. FRANCISCO DE ASSIS COSTA FERRO (Fiscal Substituto), para a gestão do Contrato 
por Dispensa nº 025/2021, decorrente do Processo 2021/7920, 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

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

Processo nº 2021/10537
Requerente: José Miranda Santos Júnior
Assunto: Compensação Plantão

D E C I S Ã O

1. Trata-se de expediente encaminhado em 04/10/2021 pelo Magistrado José Miranda Santos Júnior, titular do Juízo de Direito 
da 6ª Vara da Comarca de Arapiraca, e convocado para atuar como Juiz Auxiliar desta Corregedoria-Geral da Justiça, solicitando a 
compensação de 05 (cinco) dias referentes ao plantão judiciário realizado no interregno de 26 a 30/12/2020, para usufruir nos dias 01, 
02, 03, 09 e 10/12/2021 (ID 1300732).

2. Na ocasião, assegurou que “o colega Anderson Passos me substituirá, estando o mesmo ciente”.
 3.  A Divisão de Juízes desta Corregedoria-Geral da Justiça prestou as informações necessárias, inclusive, pontuando que não 

haveria coincidência dos dias de afastamento com qualquer plantão, tampouco impedimento do Magistrado indicado em substitui-lo (ID 
1300880).

 4. É, em síntese, o relatório. 
5. Sobre o tema em questão, a Resolução nº 08, de 26 de março de 2019, cujo teor alterou a Resolução nº 03, de 21 de fevereiro de 

2006, dentre outras questões, garante aos Magistrados e Servidores a compensação dos dias trabalhados durante o plantão judiciário, 
nos seguintes termos:

Art. 5º. Aos magistrados e servidores participantes do plantão judiciário é garantida a compensação dos dias trabalhados no plantão, 
na proporção de um dia de licença compensatória para cada dia de trabalho, nos seguintes termos:
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