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Conforme se depreende do Parecer de Inexigibilidade apresentado por esta CEL, o processo se encontra regular e termos de documentais, atendendo aos
fundamentos legais previstos no Ar�go 25, da Lei 8.666/83.

 

Sendo assim, opinamos pela contratação da empresa A�va Soluções Tecnológicas Indústria e Comercio SA. com o obje�vo de fornecer peças para as
Plataformas de Coletas de Dados Pluviométricos ATIVA que compõem a rede hidrometeorológica do Estado, e realizar a manutenção corre�va em
módulo de circuito eletrônico do �po marthe 3G A800 para transmissão de dados, tendo em vista que �s serviços somente poderão ser realizados pela
referida empresa  conforme jus�fica�va da área técnica demandante, Gerência de Meteorologia e Mudanças Climá�cas, registrada no Termo de
Referência,que afirma ser a empresa desenvolvedora, detentora única e exclusiva da manutenção, assistência técnica, fabricação e comercialização das
Plataformas de Coletas de Dados Pluviométricos adquiridas pela APAC, bem como das peças de reposição que necessitam ser adquiridas, as quais estão
descritas na Declaração de Exclusividade emi�da pelo Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica -
SINDVEL. Dessa forma, é a única empresa que pode fornecer as peças e executar os serviços de manutenção que atenderão às necessidades da APA, não
havendo possibilidade de de compe�ção com outras empresas. 

 
 

Atenciosamente,

MARIA ISABEL AGUIAR LAFAYETTE

APAC - Superintendente Jurídica

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Isabel Aguiar Lafaye�e, em 11/11/2020, às 12:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9766924 e o código CRC DB0A489E.
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