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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 671 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da contratação de empresa especializada no ramo de engenharia ou profissional de engenharia, devidamente
habilitado, para elaboração de 07 (sete) laudos de avaliação do imóveis, localizados na 5ª ZE, 11ª ZE, 27ª ZE, 37ª ZE, 40ª ZE, 45ª ZE e
do imóvel destinado à Biblioteca/Arquivo, nesta Capital, conforme especificações do termo de referência 0648806 e despacho SEGEC
0648948.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para pesquisa de preços, despacho COMAP 0651677.
 
3- Recebemos as propostas de Cotrim e Amaral (0652475) no valor total de de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), dos
Engenheiros José Alcides Rios (0652774 e 0652778) no valor total de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) e Irving Ferreira
Soares (0653730) no valor total de R$ 35.820,98 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte reais e noventa e oito centavos) e da JLR
Engenharia (0654203) valor total de R$ 9.963,00 (nove mil novecentos e sessenta e três reais).
 
4- Sugerimos, s.m.j., que a contratação seja realizada por dispensa de licitação fundamentada no art. 24, I, da Lei n.º 8.666/93, com a
empresa Cotrim e Amaral Avaliações e Perícias Ltda, CNPJ nº 02.250.720/0001-30, no valor total de R$ 7.700,00 (sete mil e
setecentos reais).
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5- Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa 0655366 e declaração de inexistência da prática de nepotismo, 0621301.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 11/02/2020, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 11/02/2020, às 15:38, 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 0655371 e o código CRC 3B9D18BE.
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