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JUSTIFICATIVA 
     
   

 Tendo em vista a aprovação da proposta institucional da Universidade Federal de 

Alagoas, submetida ao Edital 24/2012 do Pró-equipamento/CAPES e com o objetivo de 

promover a melhoria nas condições de atividade de pesquisa para diversos grupos de pesquisas 

vinculados a programas de pós-graduação (stricto sensu)/UFAL, uma vez que a aquisição  

implicará consideravelmente no fortalecimento e consolidação dos grupos de pesquisa 

envolvidos nos PPG´S e tratando-se de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa 

científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, esta Reitoria, neste ato 

representada por seu Reitor, decide pela contratação direta com a empresa NEW ROUTE inc. 

(CNPJ: ESTRANGEIRO), para aquisição do sistema integrado de registro e análise 

eletrofisiológicas in vivo que permitirá incrementar as multiplicidades de projetos de pesquisa e 

grupos de pesquisa pertencentes aos programas de Pós-Graduação em Química, Farmácia, 

Enfermagem e Ciências da Saúde. Os programas supracitados poderão se beneficiar, uma vez 

que o equipamento poderá promover uma série de estudos in vivo envolvendo a função de 

órgão e sistemas. Desta forma, reiteramos que o referido sistema integrado de análises 

eletrofisiológicas in vivo é o único capaz de integrar todos os registros para uma avaliação 

conjunta de dados, o que é essencial para o desenvolvimento de pesquisas na área, pois todos 

os parâmetros devem ser analisados em conjunto. No valor total de R$ 187.134,00, através de 

Dispensa de Licitação, amparada no artigo 24, XXI, da Lei n.º 8.666/93, que dispõe sobre 

Licitações e Contratos Administrativos.   
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