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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2021.

 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de procedimento que visa contratação de serviço de desmontagem

e recolocação de divisórias existentes, com fornecimento de materiais complementares à
adequação de ambientes, no 12º, 11° e 2° pavimentos do edifício onde está instalada a
atual sede deste Regional, conforme Termo de Referência presente no evento
Sei 0867629, devidamente aprovado pela Secretaria de Administração, Despacho GSAD
- 0868275

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC

para juntada de documentos habilitatórios e avaliação da compatibillidade dos preços
propostos pela Formas Comércio e Serviço Ltda para a execução dos
serviços, constantes da proposta de preço atualizada - 0870226, no montante total de R$
38.370,00 (trinta e oito mil trezentos e setenta reais), a saber:

 

Andar Descrição Unidade Qtde Valor
Unitário Total

12º
Fornecimento de porta cega de

giro com bandeira de vidro
duplo

Peça 3 R$ 2.560,00 R$ 7.680,00

12º Desmontagem e montagem de
divisória e porta de acordo
com o layout apresentado

m2 101 R$ 155,00 R$ 15.655,00
11º m2 8 R$ 155,00 R$ 1.240,00
2º m2 89 R$ 155,00 R$ 13.795,00

Valor Total R$ 38.370,00

 
Podemos observar orçamentos da empresa Formas, de procedimentos

anteriores, referentes a serviços realizados no TRE em 2016 - 0551489, 2018 - 0551491,
2019 - 0718649 e 2020 - 0719511, onde  foram cotados/cobrados os mesmos valores ora
apresentados, entendendo, assim, demonstrada a compatibilidade destes
preços, conforme orçamento acima citado. 
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Há de se registrar que a citada empresa foi responsável pela instalação das

divisórias na atual sede do TRE-AL, que se encontram no período de garantia, conforme
consta da cópia da Declaração de Garantia emitida pela Ambianch Industrial Ltda
(0719503), fabricante do produto e representada em Maceió pela empresa Formas
Comércio e Serviço Ltda - CNPJ 02.340.082/0001-49.

 
Nesse sentido, observamos recente Parecer da Assessoria Jurídica da

Diretoria-Geral, Parecer nº 1178 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG - 0722277,
opinando favoravelmente à contratação similar com a mesma empresa, por
inexigibilidade de licitação (Lei nº 8.666/1993, art. 25, caput), em face da situação de
inexigibilidade verificada, de manutenção da garantia dos produtos.

 
Foram anexadas as demonstrações de regularidade da empresa, presentes

no evento Sei 0870270 (TCU consolidada, Sicaf e Cadin). Podemos observar
a declaração de inexistência de prática de nepotismo no documento 0870328.

 
Por tudo exposto, sugerimos, s.m.j, a contratação direta da empresa Formas

Comércio e Serviço Ltda, CNPJ nº 02.340.082/0001-49, por inexibilidade de licitação,
com base no Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, na forma das contratações anteriores
para serviços equivalentes, para a realização dos serviços de ajustes aqui propostos e
fornecimento dos materiais complementares à adequação de ambientes no prédio-sede
deste Regional.

 
À deliberação,
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
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