
INTERESSADO: DIRETORIA
PROCESSO: 00597/2022
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em ar-condicionado,
tipo Split.

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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° 00597/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços em ar-condicionado, tipo Split, reuniu-se para análise das propostas no dia 12
de dezembro de 2022, às 09:00 horas.

Foi dada publicidade ao processo através do site institucional do CRESS/AL
(http://www.cress16.org.br) e do Portal de Transparência: http://www.cress16.org.br
/licitacoes-e-contratos e enviados e-mails convidando para participar da dispensa de licitação as
seguintes empresas: ONIX (contato@onixengenharia.net), ENGECONSULT CONSULTORIA
E CONSTRUÇÕES LTDA (hemersondelezzotte@gmail.com), CONEXÃO DO AR
(conexaodoar@gmail.com), R X INCORPORADORA (cota55598@gmail.com), TURBO FRIO
CLIMATIZAÇÃO (turbofrioclimatizacao@gmail.com), TOP FRIO
(topfrio884447@gmail.com).

A Comissão Permanente de Licitação recebeu por e-mail, até as 23h59 do dia 06 de
dezembro de 2022, prazo limite para que as Empresas apresentassem Propostas, apenas 01 (uma)
proposta enviada pela empresa CLIMAX ENGENHARIA, CNPJ 31.477.491/0001-90,
interessada em realizar o objeto deste Processo: Serviços em ar-condicionado, tipo Split.

Desta forma, não tendo, portanto, obtido o número mínimo de propostas aptas à seleção,
consoante orientação estabelecida pelo Tribunal de Contas da União, o presente processo de
dispensa de licitação deverá ser declarado FRACASSADO, impondo-se a repetição do ato, com a
convocação, inclusive, de outros interessados.

Remetemos a decisão em pauta para fins de apreciação e deliberação pela Diretoria deste
Regional.

Maceió/AL, 12 de dezembro de 2022.

José Augusto de Melo Filho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Emerson da Silva Santos Luciana Martins Gomes Rego
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