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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1683 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata-se o procedimento de aquisição de 10 (dez) fones de ouvido para

atender necessidades da assessoria jurídica da Presidência e dos Membros do Pleno deste
Tribunal, conforme evento 0468047 e Termo de Referência 0468067.

Retornaram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC para
realização de Cotação Eletrônica no Comprasnet, após reserva de crédito efetuada pela
SGO (evento 0501055), com vistas à aquisição dos fones por dispensa de licitação.

Feita a publicação do pedido de Cotação Eletrônica (0503030), foram
classificadas pelo Sistema 5 (cinco) empresas (Relatório 0506180), no entanto, após
contato feito por ordem de classificação, nenhum dos fornecedores atendeu às exigências
de especificações do objeto e/ou de regularidade fiscal, tributária, conforme eventos
0506887, 0507888, 0507893, 0509801 e 0510460.

Com base no Relatório da Cotação Eletrônica realizada, fizemos contato,
então, com o 6º colocado, considerando-se o menor preço ofertado na sequência, com
indicação de fornecimento do produto da marca/modelo AKG k414P - um dos modelos de
referência do TR, no valor unitário de R$ 105,78 (cento e cinco reais e setenta e oito
centavos), totalizando o valor de R$ 1.057,80 (mil, cinquenta e sete reais e oitenta
centavos), conforme Proposta formalizada no evento 0510735 pela empresa ERS Soluções
Integradas - Eduardo Rodrigues de Souza, CNPJ nº 31.566.719/0001-18.

Verificada a regularidade fiscal, tributária, trabalhista, etc da empresa ERS
Soluções Integradas, conforme Relatório SICAF 0510747 e Certidões CADIN, CNJ, TCU,
Portal Transparência e Fazenda Estadual (0510806, 0510813, 0510815, 0510824,
0510840), e juntada a Declaração de Inexistência de Nepotismo emitida pela empresa
(0510844), sugerimos, salvo melhor juízo, a contratação direta por dispensa de licitação
nos termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/93, para a aquisição dos 10 (dez) fones de ouvido
marca/modelo AKG K414P, em favor da empresa ERS Soluções Integradas - Eduardo
Rodrigues de Souza - CNPJ nº 31.566.719/0001-18, no valor total de R$ 1.057,80 (mil,
cinquenta e sete reais e oitenta centavos), com adjudicação no portal do Comprasnet -
Cotação Eletrônica TRE-AL nº 01/2019.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista Judiciário, em
08/03/2019, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 08/03/2019, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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