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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da contratação de pessoa jurídica ou profissional especializado para realização de serviço de

manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem
inclusão de peças, bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split cassete,
da sede deste Egrégio Tribunal, conforme memorando nº 857-SMR 0761663 e termo de referência 0766697.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para proceder pesquisa de preços e a competente

instrução, despacho COMAP 0767820 .
 
Encaminhamos pedido de cotação a empresas anteriormente contactadas e outras do ramo, na tentativa de

ampliar a pesquisa, eventos 0768073, 0772817, 0772834 e 0780877. Todavia, por trata-se de uma atividade restrita no
mercado, diante da necessidade dos serviços serem feitos em altura, aos quais exigem capacitação e habilitação técnicas
específicas para o trabalho, conforme já relatado em procedimentos anteriores, a saber SEI  0004184-
31.2019.6.02.8000, 0001754-09.2019.6.02.8000 e 0001647-28.2020.6.02.8000, e apenas uma empresa capaz retornou, mas
relatou a impossibilidade de atendimento na presente cotação.

 
A empresa Refriduto enviou proposta para a realização dos serviços 0782393, mantendo as mesmas condições,

inclusive de preço, das contratações passadas, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por diária. Neste caso, o



02/12/2020 SEI/TRE-AL - 0788752 - Despacho

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=844653&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001012&infra_… 2/2

tempo estimado é de 03 (três) diárias totalizando R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
 
A empresa Refriduto (J. C. de Oliveira Refriduto - ME), CNPJ nº 07.894.433/0001-87, apresentou os atestados

de saúde ocupacional - ASO, certificados de trabalho em altura dos profissionais, atestados de capacidade técnica, contrato
com o Engenheiro Responsável e ART, eventos 0782395 , 0782395 e 0788723. Foram juntadas as certidões de regularidade da
empresa 0788751 . Declaração de inexistência da prática de nepotismo, 0782596 (doc 01).

 
Diante do exposto, s.m.j., sugerimos a contratação direta por dispensa de licitação da empresa J. C. de Oliveira

Refriduto - ME, CNPJ nº 07.894.433/0001-87, pelo valor total de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), nos termos do art.
24, I da Lei nº 8.666/93, para realização dos serviços requeridos no termo de referência, devendo-se observar a existência ou
previsão de outras despesas, da mesma natureza, neste exercício, a fim de que não ultrapassem o limite estabelecido.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 19/10/2020, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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