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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6919 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da contratação da concessionária Gama Veículos Ltda - Renault, única
autorizada em Maceió, para a realização da revisão, de 20.000 km ou 12 meses, do veículo
Renault Master MBus L3H2, placa QLF 0022, componente da frota deste Tribunal, 
conforme despacho SAPEV 0610579.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para verificação do preço
praticado no mercado e juntada de certidões de regularidade da empresa,  despacho
GSAD 0611235.
 
3- A empresa encaminhou, à unidade requisitante, orçamento (0610568) e confirmou a
validade do mesmo (0625070) com valor total de R$ 800,93 (oitocentos reais e noventa e
três centavos) sendo R$ 542,63 (quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e três
centavos) valor para itens/peças e R$ 258,30 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta
centavos) valor serviço revisão. Encaminhou ainda, após reiterados pedidos por e-mail e
ligações telefônicas, documento comprobatório do valor praticado, eventos 0623647,
0623651 e 0623653.
 
4- Foram juntadas a declaração do SINCODIV-AL (Sindicato dos Concessionários e
Distribuidores de Veículos no Estado de Alagoas) 0625073, declaração de inexistência da
prática de nepotismo 0623649  e certidões de regularidade da empresa 0625123  .
 
5- Sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do
Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93 com a empresa GAMA VEÍCULOS LTDA, CNPJ:
06.213.517/0001-45 no valor total de R$ 800,93 (oitocentos reais e noventa e três
centavos).
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 21/11/2019,
às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 21/11/2019, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0625134 e o código
CRC 0844B918.
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