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Processo Administrativo n° 2021-4364 c/c 2020-4597 
Assunto: Convalidação da ARP n°09/2021 e Nulidade das ARP's n°10/2021 e 11/2021. 

CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

Maceió/AL, 08 de julho 	02 

7/1  
WALTER DA SILVA SANTOS 

Subdiretor Geral 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, sobretudo o 

Despachon°471/2021 (ID. 1246606) emitidos pela Douta Procuradoria Administrativa CONVALIDO  os atos 

praticados em virtude da execução da Ata de Registro de Preços n° 09/2021, firmada com a fornecedora J L 

DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita no CNPJ/MF n°. 27.089.971/0001-06, em que houve a entrega do objeto e seu 

total exaurimento, consistente no fornecimento de eletrodomésticos (Lote II) no valor R$ 2.499,96 (dois mil, 

quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) - vide processo n° 2020/4597 em virtude da 

ausência de prejuízo para a Administração Pública, com fulcro no disposto no art. 55 da Lei Estadual n° 

6.161/2000. 

No que concerne às Atas de Registro de Preços n° 10/2021 firmada com o Fornecedor MICRO SERVICE 

ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF n°. 02.405.020.0001-78, para o Lote V, no valor de R$ 10.998,00 

(dez mil novecentos e noventa e oito reais)e Ata de Registro de Preços n°11/2021 firmada com a Fornecedora .CCK 

COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF n°. 22.065.938/0001-22, para o Lote VI, no valor de R$ 27.890,00 (vinte 

e sete mil oitocentos e noventareais), reconheço a NULIDADE de ambas, de modo que determino o aproveitamento 

de todos os atos que antecedem Despacho GPAPJ n° 132/2021 (ID 1173838) emanados no processo n° 2020-

4597 e consequente refazimento dos atos posteriores a este, a serem cumpridos pelos seguintes Setores: 

1) Departamento Central de Aquisições — DCA — 

1.1 Adoção de providências de instrução consistentes na ratificação das propostas ofertadas pelas 

arrematantes dos lotes V e VI do Pregão Eletrônico n° 40/2020 do certame licitatório (processo n° 

2021-4597), haja vista o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias de validade conforme Cláusula 

Sétima — Dos Atos posteriores à Sessão Virtual, item 7.1 3. Caso sejam as mesmas empresas 

selecionadas e indicadas em parágrafo anterior, há que sopesar o pedido de 

reequillbrio/cancelamento da ARP n°11/2021, formulado pela própria arratante doj..ote VI que 
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objetivou a abertura destes autos pelo Gestor. Caso se implemente a justa recusa quanto à sua 

assinatura, deverão ser convocados os licitantes remanescentes. 

1.2 Atentar para a correta inclusão nos autos do despacho homologatório do resultado da referida 

licitação; 

1.3 Providenciar remessa de justificativa ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas fazendo 

menção ao protocolo de LICITAÇÃO/CONTRATOS/CONVÉNIOS/CONGÊNERES/CONSULTA — 

AQUISIÇÃO DE BENS / SERVIÇOS / FASE EXTERNA de número 003419/2021 para fins de 

complementação da instrução processual. As providências em epígrafe devem ser adotadas em 

face da não execução das Atas de Registro de Preços n° 10/2021 e 11/2021 conforme noticiado 

pelo Gestor (ID1240020). 

2) Subdirecão Geral — 

2.1 Após o cumprimento das diligências descritas no item 1.) pelo DCA, deverá providenciar a coleta 

das assinaturas das Fornecedoras selecionadas para os lotes V e VI, informando-lhes 

expressamente da nulidade ora decretada (caso sejam as mesmas selecionadas para a extinta 

ARP n°10 e 11) e da necessidade de refazimento dos atos, caso sejam as mesmas ratifiquem as 

propostas descritas no item 1.1., seguindo com os procedimentos de praxe e remessa de cópia 

do processo ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em continuidade ao n° de protocolo 

informado no item 1.3; 

2.2 Conferir ciência ao (s) Gestores das Atas de Registro de Preços em epígrafe, da presente 

determinação, determinando—lhe a juntada de cópia do presente pronunciamento, devidamente 

acompanhado do Despacho do DCA (ID. 1236840) e Despacho GPAPJ n° n° 471/2021 (ID. 

1246606) que deverão ser anexados ao processo n° 2020-4597 que se encontra no 

Departamento de Gestão de Contratos e encaminhado com a maior brevidade possível ao 

Departamento Central de Aquisições- DCA para prosseguimento. Deve ser orientado ao Gestor 

no sentido de que uma cópia dos pronunciamentos acima, devem ser anexados também aos 

processos n°2021/4027 apenas para fins de instrução. 

À Subdireção Geral para as devidas providências 

Maceió/AL, 08 de julho de 2021. 
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