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Subdireção-Geral 

Processo Administrativo n°2021/5814 
Assunto: Aquisição direta — aquisição de baterias 1800mAh DC 7.4V 

CONCLUSÃO 

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

Maceió/AL, 02 de  40 	de 2021. 

47e7,,  
ALUIR DA SILVA SA TOS 

Subdiretor Geral 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, sobretudo o Despacho 
GPAGPJ n° 725/2021, emanado pela Douta Procuradoria Administrativa, AUTORIZO a aquisição por Nota de Em-
penho n° 026/2021, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, que possui por objeto a 
aquisição de 20 (vinte) Bateria 1800mAh / 13.3VVh DC 7.4V para Rádio Tetra comunicador PT580H modelo 1806, 
para Assessoria Militar do TJAL, perante a empresa HYTERA COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 
17.521.666/0001-98, no valor unitário de R$ 805,46 (oitocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), que 
totalizam o valor de R$ 16.109,20 (dezesseis mil, cento e nove reais e vinte centavos). 

No ato da emissão da Nota de Empenho é indispensável a apresentação das certidões negativas de débi-
tos 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 n° 156, de 08 de agosto de 2012 e 
n°07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução n°229, de 22 de junho de 2016, do 
Conselho Nacional de Justiça — CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que impeça a empresa de contra-
tar com a administração, conforme artigo 32, § 2°, da Lei n° 8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir 
com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93. 

Maceió/AL,  opg  de  4 O 	de 2021. 

Des. KLEV R 	LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 
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DA RATIFICAÇÃO: O presente termo aditivo passa a integrar o Contrato nº 57/2019, fi cando mantidas as demais cláusulas e 
condições do nominado contrato, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maceió, 06 de outubro de 2021.

KLEVER RÊGO LOUREIRO
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
CONTRATANTE

WILDE CLECIO FALCÃO DE ALENCAR
Diretor-Presidente da CASAL
CONTRATADA

HUMBERTO CARVALHO FILHO 
Vice-Presidente de Gestão Operacional da CASAL 
CONTRATADA

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº. 2021/5814
Assunto: Aquisição direta – aquisição de baterias 1800mAh DC 7.4V

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº. 2021/5814, RATIFICO 
a dispensa de licitação reconhecida pela Procuradoria do Poder Judiciário Despacho GPAGPJ nº 725/2021, para adquirir perante a 
empresa HYTERA COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 17.521.666/0001-98, 20 (vinte) Bateria 1800mAh / 13.3Wh DC 7.4V 
para Rádio Tetra comunicador PT580H modelo 1806, para Assessoria Militar do TJAL, no valor unitário de R$ 805,46 (oitocentos e cinco 
reais e quarenta e seis centavos), que totalizam o valor de R$  16.109,20 (dezesseis mil, cento e nove reais e vinte centavos).

Essa ratifi cação se fundamenta no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Maceió/AL, 07 de outubro de 2021.

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

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo Virtual nº 2021/5814
Assunto: Aquisição direta – aquisição de baterias 1800mAh DC 7.4V  

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, sobretudo o Despacho GPAGPJ n° 725/2021, 
emanado pela Douta Procuradoria Administrativa, AUTORIZO a aquisição por Nota de Empenho nº 026/2021, por dispensa de licitação, 
com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, que possui por objeto a aquisição de 20 (vinte) Bateria 1800mAh / 13.3Wh DC 7.4V para 
Rádio Tetra comunicador PT580H modelo 1806, para Assessoria Militar do TJAL, perante a empresa HYTERA COMUNICAÇÕES DO 
BRASIL LTDA, CNPJ nº 17.521.666/0001-98, no valor unitário de R$ 805,46 (oitocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), que 
totalizam o valor de R$  16.109,20 (dezesseis mil, cento e nove reais e vinte centavos).  

No ato da emissão da 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, 08 de outubro de 2021.

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

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 120/2021

Contratado: E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA

Objeto: eventual e futura aquisição de notebooks. 
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