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INTERESSADO: DIRETORIA 
PROCESSO: 00608/2022

ASSUNTO: Repetição  de  processo  para  Aquisição  de  equipamentos  de  informática  e  outros
equipamentos eletrônicos.

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática e outros equipamentos eletrônicos, com vistas
a atender à demanda e necessidade do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/AL 16ª Região,
conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

A Comissão Permanente de Licitação deste Conselho Regional, instituída pela Portaria
CRESS/AL 010/2022, através de seus integrantes:  José Augusto de Melo Filho, Emerson da Silva
Santos e Luciana Martins Gomes Rego, no uso de suas atribuições, através do processo de dispensa de
licitação  n° 00608/2022,  cujo  objetivo  foi  a  aquisição  de  equipamentos  de  informática  e  outros
equipamentos eletrônicos, reuniu-se no dia 13/12/2022, às 15:00h.

O processo de repetição para aquisição de equipamentos eletrônicos de informática e
outros  equipamentos  eletrônicos  foi  reaberto  na  data  de 07/12/2022, com prazo  para  entrega  de
propostas até o dia 14/12/2022, às 14:00h.

Em reunião realizada no dia 13/12/2022, esta Comissão analisou que até a presente data,
somente uma proposta foi apresentada, cabe salientar, que foi a mesma proposta recebida no processo
anterior,  apesar  desta  Comissão enviar  e-mails  e fazer  contatos  com 24 (vinte e quatro)  empresas
especializadas no objeto desta dispensa.

Em contato com as  empresas  que receberam os e-mails desta  Comissão, recebemos
informações de que as mesmas possuem interesse em apresentar as propostas, no entanto, informaram
que o prazo para apresentação de propostas estava muito curto, tendo em vista as dificuldades de obter
com seus fornecedores os orçamentos dos produtos a serem adquiridos.

Após analisar as informações apresentadas, as dificuldades no andamento do processo e
a  possibilidade  de  novo  fracasso  na  presente  dispensa  de  licitação,  a  Comissão  Permanente  de
Licitação decide pela prorrogação do prazo, por mais 03 (três) dias úteis, a fim de se tentar o número
mínimo de propostas aptas e capazes de atender ao objeto do processo em andamento.

Maceió/AL, 13 de dezembro de 2022.
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