
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
NO POÇO ARTESIANO NO FÓRUM DA CAPITAL QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A EMPRESA A. P. DA SILVA PERFURACOES 
DE POCOS E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS. 

   

 

CONTRATO N°02021 

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° 12.473.062/0001-08, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Pre-
sidente, KLEVER REGO LOUREIRO e, de outro lado, A. P. DA SILVA PERFURACOES DE POÇOS, pessoa jurídi-
ca de direito privado, estabelecida na Avenida Walfrido Gerônimo da Rocha, 17, Clima Bom, Maceió/AL, inscrita no 
CNPJ sob o n.° 33.173.705/0001-60, doravante denominada CONTRATADA e aqui representada por seu Sócia-
Administradora, a Sra. ANA PAULA DA SILVA, portador do RG n° 1715348 SSP/AL e inscrito no CPF sob o n° 
009.070.364-22, resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento no Art. 24, II da Lei 8.666/93, combi-
nada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, com amparo no Despacho GPAPJ n° 613/2021 c/c 
740/2021, e no que consta no Processo Administrativo n° 2021/5580, mediante as condições constantes das seguin-
tes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores. 

USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

ímue,edis 

 

1.1. O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção no poço 
artesiano no Fórum da Capital — Maceió/AL. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1. O valor total deste contrato é de R$ 9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais). 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd. Total para o 1° 
grau de jurisdição 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 Serviço de manutenção no poço artesiano do Fórum da 
Capital — Maceió/AL 

1.1 Deslocamento e instalação dos equipamentos. 01 
R$ 

380,00 R$ 380,00 

1.2 Retirada e instalação da Bomba Submersa. 01 
R$ 

600,00 
R$ 

600,00 
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1.3 

Limpeza 	e 	descontaminação 	do 	poço 	 com 
Compressor de Ar com uso dos produtos abaixo: 

Hexa-T (dispersante 100% biodegradável). 

Easy-Clean (desincrustante e bactericida à base de ácidos 
orgânicos combinados100% biodegradáveis). 

Con-bact500 (bactericida 	isento de cloro, 	utilizado como 
agente degradante de polímeros durante o processo de desen-
volvimento — inofensivo ao meio ambiente). 

01 R$ 1.200 00 
' 

R$ 
1.200,00 

1.4 Medição dos níveis estático, dinâmico e vazão (MENSAL). 12 R$ 
450,00 

R$ 
5.400,00 

1.5 Relatório Técnico dos Serviços Executados após protocolado 
na SEMARH (ANUAL). 

01  R$ 
550,00 

R$ 
550,00 

1.6 Foto do hidrômetro (mensalmente conforme exigência da 
SEMARH). 12 R$ 50,00 R$ 600,00 

1.7 

Análise da água — físico — química e bacteriológica — 
semestralmente conforme exigência da SEMARH. 

Obs: 	Apresentar 	ao 	fiscal 	e 	ao 	gestor 	do 	contrato 
semestralmente. 

02 R$45000, 
R$ 

900,00 

1 .8 

Confecção anual do plano de monitoramento do poço tubular, 
tendo como base o termo de referencia para a apresentação 
das condionantes para outorga na modalidade captação de 
águas subterrâneas. Deve conter no relatorio: Registro do 
volume mensal extraído da leitura do hidrometro, com as 
fotos das respectivas leituras. Nova analise de água fisico- 
quimica e bacteriologica da água com respectivos laudos 
(Anualmente), Medição do nivel estatico (Anualmente). obs: 
Entrega do 	relatorio ao fiscal e 	ao gestor do contrato 
(Anualmente). 

01 R$ 150,00 
R$ 

150,00 

2.2.A 

mo 

co 

2.3.A 

que 

2.4. Qs 

2.5. Caso 

contratação consiste em 1 (uma) manutenção de limpeza anual, 

o acompanhamento mensal das condicionantes do poço conforme 

na análise da água semestralmente, 

as exigências da SEMARH, como 

e vazão), envio à SEMARH do relatório 

do poço. Estarão inclusas a mão de 

semestralmente e anualmente, 

de Alagoas de forma mensal, em 

seguir as especificações técnicas 

peças para bomba, corda, I 

bem co-

fotos do 

técni- hidrômetro, 

qualquer 

parcelas. 

pelos 

leitura, consumo mensal, nível estático, nível dinâmico 

de serviços executados, elaboração do plano de monitoramento 

serviço. 

contratação terá serviços que serão executados mensalmente, 

os pagamentos serão realizados pelo Tribunal de Justiça 

produtos químicos para a manutenção do poço artesiano devem 

órgãos de fiscalização. 

seja necessária a substituição de algum material, como por exemplo 

obra em 

de forma 

12 (doze) 

exigidas 

.os, 
/ 
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cabo elétrico, a prestadora de serviços deverá, obrigatoriamente, cientificar o fiscal e o gestor do contrato par que 

o Tribunal de Justiça de Alagoas providencie. 

CLÁUSULA TERCEI/Ma DE 

3.1. A despesa com a execução desta contratação correrá à conta dos recursos consignados ao orçamento do 
Tribunal de Justiça de 2021, no Programa de Trabalho: 

Unidade Orçamentária 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Programa de trabalho 02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 1° GRAU 
Id. uso O - Não Destinado à Contrapartida 
Fonte 100- RECURSOS ORDINÁRIOS 
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 

CLÁUSULA QUARTA - DO 
	

ENTO 

4.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis subsequentes ao recebimento do objeto 
da presente licitação, 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 Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 

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

O Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede da licitante. 
4.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 
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: 

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 = (6/1001 
	

I = 0,00016438 
365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 Assinar o contrato, em até 10 (dez) dias úteis, a partir da convocação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela empresa a ser contratada e desde qye-SE-oi)3. 	ivo justificado aceito pela 
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Administração, sob pena de decair o direito à contratação, conforme art. 64, da Lei 8.666/93. 
5.1.1 O não comparecimento no prazo da convocação para assinatura do contrato, salvo impedimento, devidamente 
justificado, comprovado e aceito pela Administração, acarreta a imediata perda do direito de contratar, sem prejuízo 
da sanção prevista neste edital. 
5.1.2 Nesse caso, é facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
5.2 Entregar o objeto deste instrumento em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal entrega 
não seja feita dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita a multa. 
5.3 Substituir o objeto deste instrumento em desacordo com a proposta ou com as especificações, ou que porventura 
seja entregue com defeitos ou imperfeições. 
5.4 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em razão de ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais 
ou 	 legais 	 a 	 que 	 estiver 	 sujeita. 
5.5 A Contratada não será responsável: 
5.5.1 Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 
5.5.2 Pelo uso inadequado do objeto deste instrumento por servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. 
5.6 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a subcontratação dos serviços contratados. 
5.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

6.1.0 CONTRATANTE obriga-se a: 
Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços contratados; 
Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste ajuste, inclusive permitir o livre 

acesso dos responsáveis da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE, desde que devidamente 
identificados; 

Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal; 
Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazos estabelecidos neste 

ajuste; 
Aplicar as penalidades por descumprimento do objeto contratual. 
Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 
Documentar as necessidades de alteração do Sistema e encaminhar para a Contratada; 
Testar, após instalação, os equipamentos; 

Prestar todas as informações e orientações à Contratada, com relação ao serviço/produto a ser ofertado. 
Efetuar o recebimento e aceitação do objeto, consoante as disposições previstas no Termo de Referência — 

Anexo VII do Edital. 
Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato, 

para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes. 

. ,ir CLÁUSULA SÉTillitA,./DA FtaaIZAÇÁO.E.GESTÃO,DPCONTRA,a 

7.1. 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, deter 	as providências 
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
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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; 

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 às instâncias competentes), que deve ser providenciada 
antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

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

acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 
comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que tenham 

implicações na atestação; 
7.5.1. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital ou Contrato 
e com a Lei; 
7.5.2. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida 
ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 
7.5.3. Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente 
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio 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, 
deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações; 
7.5.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato pela 
Administração; 
7.5.5. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por tais 
informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 
7.5.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei; 
7.5.7. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas; 
7.5.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 
7.5.9. 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. 

cLÁUSULA OITAVA - DA vnieNCIA, 00 REkuusTE E DA REScitko 

8.1. O contrato terá vigência até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo 
ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termos Aditivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) 
meses, após a verificação da sua real necessidade e vantajosidade para a Administração na sua continuidade, nos 
termos do inciso II, do art. 57, da Lei n°8.666/93, por tratar-se se serviços de prestação continuada. 
8.2. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propos-
tas. 
8.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão 
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice do IPCA exclusivamente para as obrigações inici-
adas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
8.4. Os reajustes serão concedidos com efeitos financeiros a contar a partir da data do requerimento da empresa. 
8.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajusta-
mento do preço do valor remanescente. 
8.7. Aplica-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições d 	 -80 da Lei n. 8666/93. 
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8.8. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, asseguran-
do o contraditório e a ampla defesa 

8.9. 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. 

9.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou dos contratos 
celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do Decreto 
Estadual n° 4.054/2008: 
9.1.1 advertência; 
9.1.2 multa; 
9.1.3 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; 
9.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
9.2 As sanções previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 deste instrumento poderão ser aplicadas juntamente com a 
sanção de multa. 
9.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos 
contratos celebrados. 
9.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes 
percentuais e hipóteses: 
9.4.1 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; 
9.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 
excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
9.4.3 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; 
9.4.4 15% (quinze por cento) 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, calculados sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente; 
9.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de 
Empenho; e 
9.4.6 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. 
9.5 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. 
9.6 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. 
9.7 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente normal no órgão ou 
entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
9.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada e desde que haja 
justificado interesse público, poderá ser relevada: 
9.8.1 a aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não superior a 5 (cinco) 
dias; e 
9.8.2 aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 
9.9 A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, 
consoante previsto no subitem 9.2, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 
9.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de serviços, a Not de 
Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público e ter a 
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avença, hipótese em que será aplicada multa na forma do subitem 9.4.2. 
9.11 A multa prevista no subitem 9.4.5 não será aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejem 
sanções. 
9.12 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: 
9.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada permanecer 
inadimplente; 
9.12.2 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; 
9.12.3 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 inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal; e 
9.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada: 
9.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou 
para outrem, vantagem indevida; 
9.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da contratação; ou 
9.12.4.3 for multada, e não efetuar o pagamento. 
9.13 O prazo previsto no item 9.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 
9.14 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. 
9.14.1 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. 

10.1. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei n°8.666/93. 
10.2. 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. 

aleIaLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DAS DISPOSIÇÕES PINAIS alia= 

11.1. O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório e à proposta da Contratada, sendo os casos omissos 
resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie. 
11.2. A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 
11.3. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a subcontratação total ou parcial do fornecimento objeto do 
presente ajuste 

.„.~,LeLfujSci  

12.1. 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 da Justiça Eletrônico. 

Winal~.~1~~~tERCEIRA DOtORÕ 

13.1. É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumento 
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 ju • os fe* S. 



Des. Presidente do TrflrC de Justiça do Estado de Alagoas 

KLE dirpt 

LOUREIRO 

1 iï.71:91E2álciics) 
Contrato 

Processo Código Folha n° 
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Maceió/AL,  zg  de 	 de 2021. 

1,10  talo 
ANA PAULA DA SILVA 

Sócia-Administradora da Empresa A. P. DA SILVA PERFURACOES DE FOCOS 
CONTRATADA 

TESTEMUNHA0707Í 
NOME 	f'  

NOME 
CPE 
CPF: 	  
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Processo Administrativo nº. 2021/5580
Assunto: Contratação por dispensa de licitação – Manutenção de poço artesiano

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº. 2021/5580, RATIFICO a 
dispensa de licitação reconhecida pela Procuradoria do Poder Judiciário consoante Parecer GPAPJ nº 740/2021, para contratar com a 
empresa A. P. DA SILVA PERFURACOES DE POCOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
sob o n.º 33.173.705/0001-60, tendo por objeto acontratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção no poço artesiano 
no Fórum da Capital – Maceió/AL .

Esta ratifi cação se fundamenta na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 24, inciso II.
O valor global estimado do contrato é de R$ 9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais).As despesas decorrentes do presente 

instrumento correrão à conta dos recursos provenientes do Tribunal de Justiça de Alagoas: 
Programa de trabalho 02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 1º GRAU; Id. uso 0 - Não 

Destinado à Contrapartida; Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS; Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO; 
Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO; Natureza 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA; Região Planejamento 210 - TODO ESTADO.

Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Maceió/AL, 22 de outubro de 2021.

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

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo Virtual nº 2021/5580
Assunto: Contratação de empresa – prestação de serviços de manutenção de poços artesianos

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Despacho GPAPJ nº 
613/2021 c/c 740/2021 da lavra do Procurador Geral do TJAL, AUTORIZO a celebração do Contrato nº 029/2021, por dispensa licitatória, 
com amparo no art 24, inciso II da Lei 8.666/93, objetivando a prestação de serviços de manutenção de poços artesianos por meio da 
Contratada,  A. P. DA SILVA PERFURACOES DE POÇOS , inscrita no CNPJ sob o nº : 33.173.705/0001-60, no valor global de R$ 
9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais). 

Se revela 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, 25 de outubro de 2021.

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

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 029/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/5580)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA A. P. DA SILVA PERFURACOES DE POÇOS.

DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção no poço 
artesiano no Fórum da Capital – Maceió/AL.

DO VALOR: O valor total deste contrato é de R$ 9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais).

DA DESPESA: A despesa com a execução desta contratação correrá à conta dos recursos consignados ao orçamento do Tribunal 
de Justiça de 2021, no Programa de Trabalho: 

Unidade Orçamentária 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Programa de trabalho 02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 1º GRAU
Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento 210 - TODO ESTADO.
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DA VIGÊNCIA, DO REAJUSTE E DA RESCISÃO: O contrato terá vigência até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termos Aditivos, até o limite máximo de 60 
(sessenta) meses, após a verifi cação da sua real necessidade e vantajosidade para a Administração na sua continuidade, nos termos do 
inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, por tratar-se se serviços de prestação continuada.

Os preços são fi xos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas. 
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurando o contraditório e 

a ampla defesa.

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, 25 de outubro de 2021.

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

ANA PAULA DA SILVA
Sócia-Administradora da Empresa A. P. DA SILVA PERFURACOES DE POCOS
CONTRATADA.

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 126/2021

Contratado: A. P. DA SILVA PERFURACOES DE POÇOS

Objeto: prestação de serviços de manutenção de poços artesianos. 

CONTRATO POR DISPENSA nº 029/2021

Gestor: FÁBIO ZUAZO MAIA RIBEIRO - DGC
Gestor Substituto: GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO - DGC
Fiscal: JULIO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA - DCEA
Fiscal 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. FÁBIO ZUAZO MAIA RIBEIRO (Gestor), o Sr. GILSON ANDRADE DO NASCIMENTO (Gestor 
Substituto), ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos - DGC, o Sr. JULIO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA (Fiscal), 
lotado no Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA, e o Sr. JOSÉ RONALDO BRANDÃO MAGALHÃES (fi scal 
substituto), lotado na Diretoria Adjunta da Administração - DARAD, para a gestão do Contrato, por Dispensa, nº 0290/2021, decorrente do 
Processo 2021/5580, 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 2021/7143
Assunto: Prorrogação – Termo de Cooperação nº 45/2019

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, bem como no Despacho GPAPJ nº 520/2021 da 
Procuradoria Geral, AUTORIZO a celebração do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 45/2019, fi rmado com o TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, tendo por objeto a cessão de Documentação Técnica, Códigos Fontes e manuais do Sistema da 
Solução Selo Digital e seus Módulos 

O Termo de Convênio nº 45/2019, será prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 02 de dezembro de 2021 
a 1º de dezembro de 2023.

. 
À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 25 de outubro de 2021.
  
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
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