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

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2022.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se da contratação da concessionária Taiyo Auto Import Ltda,

única autorizada em Maceió, para a realização da revisão  de 50.000 km,
do veículo Honda Civic, placa RGS-4E29, componente da frota deste Tribunal,
com orçamento atualizado com desconto (1064251) no valor total de R$ 647,07
(seiscentos e quarenta e sete reais e sete centavos).

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
verificação, perante a concessionária local, do preço praticado junto aos demais
consumidores finais, Despacho COMAP - 1063839.

Para aferição da compatibilidade de preços, juntamos tabela de
preços vigente, 1065925, divulgada pelo fornecedor em seu sítio eletrônico
- https://www.honda.com.br/pos-venda/automoveis/topico/revisoes, ao
qual pudemos verificar o valor acima, para a revisão de 50.000 km do
veículo HONDA/CIVIC/20/21.

Desta, sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, com a
empresa Taiyo Auto Import Ltda, CNPJ: 00.379.635/0001-41, no valor total de
R$ 647,07 (seiscentos e quarenta e sete reais e sete centavos).

Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa,
1064011 e 1065666. A certidão de inexistência da prática de nepotismo consta
no evento 0947014.

 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 16/05/2022,
às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Técnico Judiciário, em
16/05/2022, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

https://www.honda.com.br/pos-venda/automoveis/topico/revisoes


31/05/2022 09:42 SEI/TRE-AL - 1064005 - Despacho

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1136461&infra_siste… 2/2

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 1064005 e o código
CRC A9773E08.
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