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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

 

PEDIDO

 INEXIGIBIIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2022 - BH

UNIDADE SOLICITANTE
Subsecretaria de Infraestrutura – SUINF / Secretaria de Tecnologia da Informação - SECTI
 
JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: item 2 do TR 0009754.
 
OBJETO
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor-gerador, marca Cummins Brasil Ltda, responsável por manter o
funcionamento do Datacenter Tribunal Regional Federal da 6ª Região, instalado no 5º andar do edifício sede, durante os períodos de falta de
energia., conforme Termo de Referência 0009754, Minuta Contratual 0076152, e abaixo:
 
- Item 1: serviço de manutenção preventiva e corretiva no gerador da SJMG, Nível A, no valor mensal de R$ 1.399,22, perfazendo um valor
anual de R$ 16.070,64.
 
- Item 2: serviço de manutenção preventiva e corretiva no gerador da SJMG, incluindo os materiais necessários, Nível B, no valor semestral
de R$ 3.617,75, perfazendo um valor anual de R$ 7.235,5.
 
* Descrições dos Serviços, conforme (item 3) do TR 0009754.

 
- Valor total anual da contratação: R$ 23.306,14 (vinte e três mil trezentos e seis reais e quatorze centavos).
 
- Deverão ser emitidas duas notas de empenho, sendo uma relativa ao item 1 (serviços) e outra referente ao item 2 (materiais).
 
- Serão emitidas dois tipos de notas fiscais: de serviço (mensal) e de material (semestral) 0024744.
 
CONTRATADA
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. - CNPJ 19.859.784/0001-36.
 
FUNDAMENTO LEGAL
Art. 25, I da Lei 8.666/93.
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
* A licitação é inexigível com fundamento no artigo 25, I, da Lei 8.666/93, tendo em vista que a Distribuidora Cummins Minas Ltda. é a única
empresa apta à prestação do referido serviço, conforme Encaminhamento/Secti 0065039, Despacho/Diger 0066283 e Declarações de
exclusividade 0007174/ 0007179.
* Os parâmetros de custos utilizados foram a média dos valores obtidos por meio de orçamentos públicos, conforme item 09 do Termo de
Referência 0009754.
* Tendo em vista que o processo possui minuta contratual, a ciência do Termo de Referência será suprida pela assinatura do contrato. Ressalta-
se que a ciência do Termo será juntada aos autos tão logo encaminhada pela empresa.
* Os presentes autos deverão ser submetidos à Diretoria do Foro para ratificação, em cumprimento do art. 26 da Lei 8666/93. 

 
LINKS
- Orçamento 0024744.
- Validade da proposta: 17/11/2022 0078881.
- Certidão de Registro no CREA: 31/03/2023 0078885.
- Mapa Comparativo de Preços: (item 9, do TR) 0009754/ Resultado final. O lançamento não foi realizado no SICAM, considerando a
migração dos dados/insdisponibilidade dos sistemas, em função da instalação do TRF6.
- CND: 01/04/2023 (fl. 01) / CNDT: 09/04/2023 (fl. 02) / CRF: 27/10/2022 (fl 03) / CADIN: (fl. 04) 0075538.
 
REMESSA
Nesta data, faço remessa da presente solicitação à Asger para análise. 
 

Valquíria  Guedes
Supervisora da Seção de Compras - Secom/Sulic

 

Documento assinado eletronicamente por Valquiria Luiz Alves Guedes, Técnico Judiciário, em 14/10/2022, às 16:54, conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0079047 e o código CRC FAF37B66.

Av. Alvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - MG - www.trf6.jus.br
0000094-29.2022.4.06.8000 0079047v5


