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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2022.
Senhor Secretário,
 
Trata-se de contratação de serviço de revisão para

o veículo L-200 Triton Sport, placa SAA-9J27, pertencente a
este Tribunal.

 
A unidade demandante intruiu o pleito com o

orçamento fornecido pela concessionária Akane Veículos
(1200562), e Certificado de Registro de Veículos - CRV
(1200615).

 
Após diligências desta unidade junto à

concessionária local pela adequação dos valores ofertados, foi
apresentada proposta (1201132) readequando o valor àquele
constatado por esta unidade na página eletrônica do
fabricante (1201136).

 
Uma  vez aferida a compatibilidade de preço, tendo

em vista que o serviço de revisão em concessionária
autorizada é condição necessária à manutenção da garantia
de fábrica, esta unidade sugere, s.m.j., a  a contratação direta,
por inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25,
caput, da Lei nº 8.666/93, com a empresa AKANE VEÍCULOS
LTDA, CNPJ:41.183.930/0001-05 , no valor total de R$
1.664,00 (um mil seiscentos e sessenta e quatro reais).

 
O procedimento segue instruído com certidões de

regularidade (1200805, 1200884, 1200909 e 1200932) e
Declaração de Nepotismo (1201136).
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 18/11/2022, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/11/2022, às 12:44, 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
1201011 e o código CRC BAE2C03D.
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DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2022.
Em tempo, após diligenciarmos a Empresa Akane

por informações sobre o domícilio bancário, foram passado os
seguintes dados:

 
a) Banco Bradesco nº 237; Agência nº 493 e Conta

Corrente nº 17251-0 e
 
b) Banco Santander nº 33; Agência nº 3737 e Conta

Corrente nº13001042-3.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 21/11/2022, às 15:00, 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
1201844 e o código CRC EB0EA3B1.
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