
 

 

 

 

                RESOLUÇÃO Nº 12 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 
 

ALTERA OS ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO 
Nº 29 DE 20 DE AGOSTO DE 2019 QUE 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, ESTRUTURA E 
COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE 
GESTÃO DE CONTRATOS – DGC, DEFINE 
AS ATRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO 
CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DCA NO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização e otimização do organograma 

administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas; 

CONSIDERANDO a criação do Departamento de Gestão de Contratos – DGC através da 

Resolução nº 26 de 20 de agosto de 2019; 

CONSIDERANDO a natureza das atividades desenvolvidas pelo Departamento de 

Gestão de Contratos – DGC e pelo Departamento Central de Aquisições – DCA do TJAL; 

CONSIDERANDO a interdependência e complementaridade entre as atribuições da 

Subdireção Geral, do Departamento Central de Aquisições – DCA e do Departamento 

de Gestão de Contratos – DGC; 

CONSIDERANDO o disposto no Ato Normativo nº 48 de 12 de agosto de 2019 e 

atualizações; 

CONSIDERANDO que a reestruturação interna padroniza as atividades, especializa os 

departamentos e confere maior eficiência e agilidade à administração pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir que as unidades incumbidas das 

solicitações para aquisições de materiais e serviços não sejam as mesmas responsáveis 

pela aprovação e contratação das despesas, garantindo o atendimento ao Princípio da 

Segregação das Funções, tal como vem se posicionando Tribunais de Contas dos 

Estados e o Tribunal de Contas da União; 

CONSIDERANDO, finalmente, o que decidiu o Plenário do Tribunal de Justiça em 

Sessão Administrativa realizada nestadata; 

RESOLVE: 

Art. 1º O art. 2º da Resolução TJAL n.º 29, de 20 de agosto de 2019 passa a vigorar com 

a seguinte redação: 



“Art. 2º O Departamento de Gestão de Contratos – DGC funcionará 
integrando o organograma da Subdireção Geral. 
Parágrafo Único. O Departamento de Gestão de Contratos será chefiado 
por um servidor designado dentre os servidores lotados na unidade, e será 
composto, no mínimo, pela seguinte estrutura permanente: 
I – doze gestores de contrato, técnicos judiciários ou analistas judiciários 
especializados; 
II – dois estagiários do curso de Administração, um por turno; 
III – dois estagiários do curso de Ciências Contábeis, um por 
turno;  
IV – um auxiliar administrativo;” 

 

Art. 2º O art. 3º da Resolução TJAL n.º 29, de 20 de agosto de 2019 passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 3º São atribuições do Departamento de Gestão de Contratos – DGC, 
subordinado à Subdireção Geral: 
I – Realizar o planejamento e acompanhamento das contratações, através 
da elaboração dos estudos preliminares em conjunto com as unidades 
requisitantes, do gerenciamentode riscos e dos termos de 
referência/projetos básicos; 
II - Planejar as contratações para o exercício financeiro seguinte em 
conjunto com as demais unidades envolvidas; 
III - Indicar os gestores e fiscais a serem designados para os contratos e 
atas de registro de preços; 
IV – Coordenar a gestão dos contratos e atas de registro de preços 
decorrentes da compra de bens, prestação de serviços e convênios; 
V - Manter o Poder Judiciário atualizado em relação aos serviços e 
materiais utilizados na administração pública; 
VI - Reportar ao superior hierárquico toda e qualquer situação de 
irregularidade detectada na execução dos contratos e atas de registrode 
preços; 
VII – Orientar e dar suporte às unidades judiciárias quanto aos 
procedimentos de contratação, gestão e fiscalização de contratos; 
VIII – Elaborar manuais de orientação interna, para gestores e fiscais de 
contrato, e externa, para as demais unidades do Poder Judiciário; 
IX - Prestar observância ao que determina o Ato Normativo Nº 48 de 12 de 
agosto de 2019 e atualizações; 
X - Executar demais atividades inerentes ao departamento por 
determinação do superior hierárquico. 
XI - Relatar anualmente as atividades do departamento visando sua 
otimização.” 

 
Art. 3º. O funcionamento e distribuição das atividades internas do Departamento de 
Gestão de Contratos – DGC obedecerá ao disposto no Ato Normativo nº 27 de 02 de 
setembro de 2020 que dispõe sobre a implantação do Modelo Unificado de Gestão do 
Trabalho do Departamento de Gestão de Contratos – DGC do Tribunal de Justiça do 
Estado de Alagoas.



Art. 4º O Departamento Central de Aquisições – DCA, subordinado à Diretoria-Adjunta 

de Administração - DARAD, será chefiado por servidor designado dentre os servidores 

lotados na unidade, que ficará responsável por coordenar e garantir o cumprimento 

das seguintes atribuições: 

I - Realizar ampla pesquisa de mercado com estimativas detalhadas dos preços; 

II - Proceder com o enquadramento da despesa mediante identificação da modalidade 

de licitação ou hipótese de contratação direta; 

III - Remeter as estimativas de preços à unidade orçamentária para prestar 

informações sobre a disponibilidade e respectiva reserva de orçamento, registrando 

inclusive, eventual risco de fracionamento; 

IV - Elaborar, nos casos de Licitações, a minuta de edital e termo contratual, 

remetendo o processo primeiramente à Diretoria Adjunta de Contabilidade eFinanças 

– DICONF, ou FUNJURIS, ou FUNDESMAL, ou Fundo Estadual de Segurança dos 

Magistrados – FUNSEG, para reserva orçamentária ou informação orçamentária, 

dependendo da destinação da contratação e a competência de cada um dos 

mencionados, evoluindo em seguida à Procuradoria Geral do Tribunal de Justiça, para 

exame e aprovação; 

V - Encaminhar os autos munidos de reserva orçamentária ou informação 

orçamentária à autoridade competente que, caso assim entenda, determinará a 

deflagração do certame licitatório ou autorizará a contratação direta, remetendo o 

feito ao DCA ou à Subdireção-Geral, conforme o caso; 

VI - Remeter ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por meio eletrônico, no 

prazo de 03 (três) dias corridos a contar da primeira publicação do aviso de licitação no 

órgão oficial, os editais dos procedimentos licitatórios e demais documentos 

complementares relacionados nos Anexos – Fase I do Ato Normativo nº 063/2020 

emanado pela Corte de Contas; 

a) Os documentos relativos a possíveis impugnações de editais dos procedimentos 

licitatórios serão remetidos pelo Departamento Central de Aquisições, logo após a 

respectiva análise e julgamento, para juntada à documentação inicial de que trata 

o VI, Art.5º; 

b) A cópia do protocolo eletrônico de entrega da documentação indicada nos 

incisos anteriores deste artigo será juntada ao processo administrativo 

correspondente para fins de comprovação; 

c) No caso de contratação direta, proceder-se-á de acordo com o disposto no art. 

11, inciso VII, do Ato Normativo TJAL nº 48/2019, relativamente ao envio 

eletrônico da documentação corresponde ao Tribunal de Contas do Estado de 

Alagoas.



VII - Comunicar, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, os casos de dispensas 

previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 

previsto no final do parágrafo único do art. 8º da Lei nº 8666/93, para ratificação e 

publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 

eficácia dos atos; 

VIII - Realizar os procedimentos de sua competência relativos à fase externa do 

certame licitatório, remetendo os autos à Procuradoria-Geral do Tribunal de Justiça 

para verificação da regularidade dos atos, evoluindo aos Juízes Auxiliares da 

Presidência – JAP para análise e envio à autoridade competente para homologação; 

IX - Publicar, após homologação da autoridade competente, o respectivo ato; 

X – Pesquisar quanto à existência de ata de registro de preços vigente que atenda às 

exigências da unidade requisitante e que sirvam para atesto da vantajosidade dos 

preços registrados, nos casos de pedido de adesão a atas de registro de preços, 

conforme Art. 88, II, do Ato Normativo nº48/2019; 

XI - Encaminhar o processo à Subdireção Geral para formalizar o instrumento 

contratual; 

XII - Prestar observância ao que determina o Ato Normativo Nº 48 de 12 de agosto de 

2019 e atualizações; 

XIII - Executar outras atividades inerentes ao departamento por determinação do 

superior hierárquico. 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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