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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Tratam os autos de autorização  para realização da 2ª revisão(dentro do prazo de garantia de

fábrica) do veículo componente da frota Citroen C4 Lounge, placa QLD-2332,  conforme Memorando SAPEV 0789728
 
Vieram os autos a esta Seção de Compras para verificação junto à concessionária local o preço praticado junto

aos demais consumidores finais, juntando, inclusive, as certidões relativas à regularidade fiscal e à trabalhista. ,  despacho
GABSA 0790185.

 
A empresa encaminhou o orçamento, evento 0789754 com valor para o veículo R$921,94 (novecentos e vinte e

um reais e noventa e quatro centavos)  sendo R$521,22 valor fixo revisão e R$426,78 para as peças.
 
Para verificação do valor de mercado a empresa encaminhou, à unidade requisitante, algumas notas fiscais,

evento 0792260 , onde observa-se compatibilidade de preços nos orçamentos enviados com as notas apresentadas.
 
Foram juntadas a declaração do SINCODIV (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no

Estado de Alagoas) e Declaração PSA , eventos 0791569 e 0791572 e certidões de regularidade da empresa,
eventos 0793008 e 0793095 .
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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 TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 18579356000197 no valor total de R$921,94
(novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos). 

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 26/10/2020, às 12:59, 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 0794250 e o código CRC 169E8C86.

0010487-27.2020.6.02.8000 0794250v1


