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nº 319, Centro, Maceió-AL, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO, 
com a Interveniência do FUNJURIS, nessa ato representado pelo Juiz Presidente da Comissão Gestora MAURÍCIO CÉSAR BREDA 
FILHO, resolvem apostilar ao 1º Termo Aditivo da ARP nº 061/2019, celebrada com a empresa DJALMA IVO FREITAS EIRELI, tendo em 
vista o que consta do Processo Administrativo nº 2020/5355.
O presente apostilamento visa corrigir a cláusula segunda em seu item 2.1, o qual passa a ter a redação seguinte:

2.1 O objeto do presente instrumento decorre da necessidade de conferir cumprimento ao disposto no art. 2º, alínea “a” do Ato Normativo 
nº 08/2020, mediante a formalização da supressão de valor da ARP 61/2019, cujo objeto é a  possível contratação de empresa 
especializada para eventual confecção e instalação de mobiliário sob medida, seguindo módulos predefi nidos, para prédios do Poder 
Judiciário de Alagoas, através do Registro de Preços, nos termos do edital PP nº 041/2019 e seus anexos, que.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições inicialmente celebradas.

Maceió/AL, 22 de julho de 2020.

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

Dr. MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/6729
Assunto: Aditivo - Ato Normativo nº 08/2020. 

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Despacho GPGPJ nº 
299/2020 da lavra do Procurador Geral do TJAL (ID: 992188) e em atenção ao Ato Normativo desta Presidência nº 8/2020, em seu 
art. 2º, alínea “a”, AUTORIZO a celebração do  1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº 44/2019, fi rmada entre o TJAL e a 
empresa J. GONÇALVES PINHEIRO - ME, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 
- FUNJURIS, 10% (dez por cento) do seu valor remanescente, de forma linear por item, a qual passará ter o valor de R$ R$ 61.259,90 
(sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), caso seja adquirido 100% do saldo remanescente, cujo 
objeto consiste na eventual e futura aquisição e instalação de cortinas rolô para os prédios do Poder Judiciário. 
No ato da celebração do aditivo aqui tratado é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, 
declaração que comprove a inexistência de vínculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, 
vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela 
Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que 
impeça a empresa de contratar com a administração, conforme artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, bem como declaração em que ateste 
cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93. 
À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 22 de julho de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ARP Nº 44/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/6729).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A EMPRESA J. GONÇALVES PINHEIRO - ME.

DO OBJETO: O objeto do presente instrumento decorre da necessidade de conferir cumprimento ao disposto no art. 2º, alínea “a” do Ato 
Normativo nº 08/2020, mediante a formalização da supressão de valor da ARP 44/2019, cujo objeto  consiste na contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos e odontológicos do Tribunal 
de Justiça de Alagoas e Posto Médico do Fórum da Capital, de diversas marcas e modelos, com fornecimento de peças.

DO VALOR: Pelo presente instrumento fi ca suprimido o valor de 10% (dez por cento) do seu valor remanescente, de forma linear por 
item, a qual passará ter o valor de R$ R$ 61.259,90 (sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), caso 
seja adquirido 100% do saldo remanescente.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados pelo FUNJURIS, registrados com as informações a seguir: A) PROGRAMA DE TRABALHO: 
1020015010212200033048— MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NATUREZA DE DESPESA: 3.4.4.90.52.00 — 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente 
aditivo.

DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maceió, 22 de julho de 2020.

denisemonteiro
Destacar
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TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Des. Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
ÓRGÃO GERENCIADOR 

MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS
INTERVENIENTE

JESSICA GONÇALVES PINHEIRO
Proprietária da Empresa J. GONÇALVES PINHEIRO - ME
FORNECEDORA

SUBDIREÇÃO-GERAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/6729

SÚMULA DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1º ADITIVO A ARP Nº 044/2019.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público integrante do Poder Judiciário de Alagoas, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 
nº 319, Centro, Maceió-AL, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO, 
com a Interveniência do FUNJURIS, nessa ato representado pelo Juiz Presidente da Comissão Gestora MAURÍCIO CÉSAR BREDA 
FILHO, resolvem apostilar a ARP nº 044/2019, celebrada com a empresa J GONÇALVES PINHEIRO - ME, tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 2020/6729.
O presente apostilamento visa a corrigir a cláusula segunda em seu item 2.1, o qual passa a ter a redação seguinte:

2.1 O objeto do presente instrumento decorre da necessidade de conferir cumprimento ao disposto no art. 2º, alínea “a” do Ato Normativo 
nº 08/2020, mediante a formalização da supressão de valor da ARP 44/2019, cujo objeto  consiste na eventual e futura aquisição e 
instalação de cortinas rolô para os prédios do Poder Judiciário, através do sistema de registro de preços.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições inicialmente celebradas.

Maceió/AL, 22 de julho de 2020.

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

Dr. MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2020/7575
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação. 

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ Nº 
299/2020, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Cooperação nº 032/2018, celebrado entre este Tribunal de Justiça de Alagoas e a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão 
Social- SERIS, tendo por objeto a ampliação da utilização de monitoração eletrônica no Estado de Alagoas, abrangendo os presos 
provisórios, cumpridores de medida cautelar diversa da prisão e a população carcerária vulnerável, o qual terá sua vigência expirada em 
24(vinte e quatro) de julho de 2020.  
A vigência do referido instrumento será prorrogada por mais 24(vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 25(vinte e cinco) de julho 
de 2020 até 24(vinte e quatro) de julho de 2022, podendo, diante do interesse de ambas as partes, ocorrer sua renovação mediante a 
formalização de novo termo aditivo. 
À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 22 de julho de 2020.
  
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 032/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2020/7575).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E 
INCLUSÃO SOCIAL - SERIS.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação por mais 24(vinte e quatro)meses, o  termo de cooperação 
nº32/2018, visando  a ampliação da utilização de monitoração eletrônica no Estado de Alagoas, abrangendo os presos provisórios, 
cumpridores de medida cautelar diversa da prisão e a população carcerária vulnerável., o qual terá sua vigência expirada em 24(vinte e 
quatro) de julho de 2020.

denisemonteiro
Destacar


