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Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA

Desembargador DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA NETO

Desembargador CELYRIO ADAMASTOR TENÓRIO ACCIOLY

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2020/16647
Assunto: Aquisição de webcam para realização de audiências criminais remotas nos presídios do Estado de Alagoas, visando ao 

combate da pandemia Covid-19 - Dispensa – Art.  24, inciso II, da Lei  8.666/93.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº. 2020/16647, RATIFICO 
a dispensa de licitação reconhecida pela Procuradoria do Poder Judiciário consoante Despacho: GPAPJ nº 007/2021, para contratar 
com a empresa MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 
06.864.595/0001-00 tendo por objeto a aquisição emergencial de 11  (onze) webcams, para realização de audiências criminais remotas 
em delegacias presídios do Estado de Alagoas, por necessidade de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19, conforme 
especifi cações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência anexo ao processo.

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$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais). As despesas decorrentes do 

presente instrumento (11 webcams) correrão à conta dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, 
transação penal e suspensão condicional do processo oriundo de ações criminais e autorizado através do art. 9º da Resolução CNJ nº 
313/2020 e art. 11 do Ato Normativo Conjunto TJ/AL nº 04/2020.

Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2021.

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

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2020/16647
Assunto: Aquisição de webcam para realização de audiências criminais remotas nos presídios do Estado de Alagoas, visando ao 

combate da pandemia Covid-19.

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com os Despachos GPAPJ 
nº 007/2021, por dispensa licitatória com fulcro na Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso II, art. 9º da Resolução CNJ nº 313/2020 e art. 11 do 
Ato Normativo Conjunto TJ/AL nº 04/2020, e art. 13 da Recomendação CNJ nº 62/2020, AUTORIZO do Contrato nº 001/2021, a ser 
fi rmado com a empresa MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA, tendo por objeto a aquisição por dispensa em razão do valor de 11 webcams, 
no valor global de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais) para realização de audiências criminais remotas, visando o 
enfrentamento da emergência do novo coronavírus COVID-19. 

No ato da assinatura, deverá apresentar 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, 05 de janeiro de 2021.
 
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 001/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/16647)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.

OBJETO: O objeto da presente contratação consiste na aquisição emergencial webcams, para realização de audiências criminais 
remotas nas delegacias do Estado de Alagoas, visando o enfrentamento da emergência do novo coronavírus COVID-19, conforme 
especifi cações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência (ID. 1133702) e neste Contrato.

denisemonteiro
Destacar
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DO VALOR: O valor total deste contrato é de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais).

DA DESPESA:  As despesas decorrentes do presente instrumento (11 webcam) correrão à conta dos recursos provenientes do 
cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo oriundo de ações criminais, no 
valor descrito na Cláusula Segunda e autorizado através do art. 9º da Resolução CNJ nº 313/2020 e art. 11 do Ato Normativo Conjunto 
TJ/AL nº 04/2020.

DO PRAZO: O prazo de entrega será de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento do pagamento pelo fornecedor, que se 
caracterizará com o envio de um e-mail válido informado na proposta a ser apresentada

DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, improrrogáveis e contados a partir de sua assinatura.

DA RESCISÃO: Aplica-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições dos arts. 77 a 80 da Lei n. 8666/93.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa.
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.

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

Maceió, 05 de janeiro de 2021.

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

THAMIRIS GUARDIANO SAPUCAIA GOMES
MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 
CONTRATADO

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL Nº 001/2021

Processo Administrativo nº.2020/16647 
Data: 05 de janeiro de 2021 

Contratado: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA
 
Objeto: aquisição de webcams, para realização de audiências criminais remotas nas delegacias do Estado de Alagoas, visando o 

enfrentamento da emergência do novo coronavírus COVID-19.  

Contrato por Dispensa nº 001/2021

Gestor: GUILHERME MACHADO REBELO
Fiscal: LUIS GUSTAVO PEIXOTO CAVALCANTE

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. GUILHERME MACHADO REBELO (Gestor), lotado no Departamento de Gestão de Contratos – DGC, 
bem como o servidor, o Sr. LUIS GUSTAVO PEIXOTO CAVALCANTE (Fiscal), lotado na DIRETORIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - DIATI, para a gestão e fi scalização do Contrato nº 001/2021, oriundo do Processo Administrativo nº 2020/16647, 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

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

Processo nº: 2020/8420
Requerente: Edivaldo Landeosi
Objeto: Solicitação
 

DECISÃO

01. Trata-se de expediente encaminhado pelo magistrado Edivaldo Landeosi para que seja esclarecido “se poderemos continuar 

denisemonteiro
Destacar


