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Processo Administrativo nº 2020/1903
Assunto: Celebração de contrato

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer GPGPJ nº 
454/2021 da lavra do Procurador Geral do TJAL (ID: 1234864), consubstanciado no Decreto Estadual nº 68.118, de 31 de outubro de 
2019, com alterações posteriores, de 31 de outubro de 2019, Ato Normativo nº 48, de 12 de agosto de 2019, com alterações posteriores, 
e, no que couber, pelo Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, com alterações posteriores, AUTORIZO a celebração 
do Contrato nº 017/2021, junto à empresa SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, que possui por objeto 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de instalação, desinstalação, programação, operação, 
manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica, dos Sistemas de Telefonia Fixa e todos os componentes, pertencente a este 
Poder Judiciário, com reposição total de peças, nos termos do Edital PE nº 008/2021 e seus anexos.

O valor total estimado deste contrato é de R$ 291.151,73 (duzentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e 
três centavos).

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

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió/AL, 25 de junho de 2021.
 
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 017/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/1903)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 
LTDA.

DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de 
instalação, desinstalação, programação, operação, manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica, dos Sistemas de Telefonia 
Fixa e todos os componentes, pertencente a este Poder Judiciário, com reposição total de peças, nos termos do Edital PE nº 008/2021e 
seus anexos.

DO VALOR: 1 O valor total deste contrato é de R$291.151,73 (duzentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e um reais e setenta 
e três centavos), conforme especifi cações constantes no Anexo I do Edital de PE nº 008/2021.

DA DESPESA:

 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados pelo 
FUNJURIS, registrados com o seguinte:

Unidade Orçamentária 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, Programa de trabalho 02.061. 
0003. 2114 - MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – FUNJURIS, Fonte 291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA,Tipo 
de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO, Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO, Natureza 339039 - 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, prorrogáveis por 
períodos iguais e sucessivos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

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

Maceió/AL, 25 de junho de 2021.

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

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

JEFFERSON DE OMENA BENTO 
Representante Legal da Empresa SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

SUBDIREÇÃO GERAL
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 085/2021

Processo Administrativo nº. 2020/1903
Data: 06 de julho de 2021

Contratado: SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de instalação, desinstalação, programação, 
operação, manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica, dos Sistemas de Telefonia Fixa e todos os componentes, 
pertencente a este Poder Judiciário, com reposição total de peças, nos termos do Edital PE nº 008/2021e seus anexos. 

CONTRATO nº 017/2021

Gestor: ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO - DGC
Gestor Substituto: DIOGO GALINDO CAVALCANTE – DGC
Fiscal: JOSÉ RONALDO BRANDÃO MAGALHÃES – DARAD
Fiscal Substituto: RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA - DCEA

A SUBDIRETORA GERAL SUBSTITUTA 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, a Sra. ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO (Gestora), o Sr. DIOGO GALINDO CAVALCANTE (Gestor 
Substituto), ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos – DGC, o Sr. JOSÉ RONALDO BRANDÃO MAGALHÃES (Fiscal), 
lotado na Diretoria Adjunta de Administração – DARAD, e o Sr. RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA (Fiscal Substituto), 
lotado no Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA, para a gestão do Contrato nº 017/2021, oriundo do Processo 
Administrativo 2020/1903, 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.

Karinne de Medeiros Duarte
Subdiretora Geral Substituta

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

Processo nº 2021/7121
Requerente: Maria Lúcia de Fátima Barbosa Pirauá
 Objeto: Transferência de Férias

D E C I S Ã O
Trata-se de processo administrativo instaurado em 28/06/2021, pela Magistrada Maria Lúcia de  Fátima Barbosa Pirauá, titular do 

Juízo de Direito da 28ª Vara Cível da Comarca da Capital, solicitando o adiamento do segundo período de suas férias do ano de 2021, 
anteriormente agendadas para o intervalo compreendido entre 12 a 31/07/2021, para serem usufruídas no período de 03 a 22/11/2021, 
“em virtude da necessidade de dar andamento aos processos de saúde que voltaram para a esfera de atuação da 28ª Vara Cível da 
Capital” (ID 1242617).

 A Divisão de Juízes desta Corregedoria-Geral da Justiça prestou as informações necessárias, inclusive, pontuando que não há 
coincidência entre as férias do substituto legal e o período pretendido pela requerente (ID 1245480).

É o relatório.
De início, faz-se mister ressaltar a competência desta Corregedoria-Geral da Justiça, tal como órgão orientador, fi scalizador e 

disciplinador das atividades jurisdicionais de primeiro grau, para apreciar medidas que visam otimizar a atividade jurisdicional, nos 
termos dos art. 41 da Lei Estadual nº 6.564/2005 – Código de Organização Judiciária de Alagoas – COJAL.

 Sabe-se que, para o deferimento do pleito de modifi cação do período de férias já agendadas, devem ser atendidos os comandos do 
Capítulo IX da Lei Estadual nº 6.564/2005, notadamente os requisitos do §1º do art. 203, assim como o disposto no art. 205, do mesmo 
ordenamento jurídico, consoante transcrições abaixo:

Art. 203. Os membros da Magistratura de primeiro grau gozarão férias individuais, observada escala anualmente elaborada e 
aprovada pelo Corregedor-Geral da Justiça.

§ 1º As escalas de férias serão organizadas até o dia 30 (trinta) do mês de novembro de cada ano e só poderão ser modifi cadas por 
motivo justo, atendendo sempre à regularidade das substituições, mediante deliberação do Corregedor-Geral da Justiça.

[...]
Art. 205. Apenas excepcionalmente, em face de petição formal devidamente motivada pelo magistrado de primeiro grau e protocolada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao termo inicial previsto ao desfrute de suas férias regulamentares, poderá o Corregedor-
Geral da Justiça conceder o adiamento do repouso, uma única vez, hipótese em que desde logo designará a oportunidade em que 
deverá ocorrer.

(Grifos aditados)

6. Como se nota, dispõe o sobredito regulamento que o adiamento do período de férias dos Magistrados será concedido apenas uma 
vez, em caráter excepcional, mediante petição formal com exposição de justo motivo, devendo ser observado o prazo de antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias ao termo inicial previsto ao desfrute.

7. No caso em apreço, as férias que a requerente pretende alterar foram designadas para os dias 12 a 31/07/2021, enquanto que 


