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PROCESSO : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES

ASSUNTO : Pregão eletrônico nº 68/2020. Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o f
envelopes. Homologação.

 

Decisão nº 2637 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Uma vez concluído o presente certame licitatório e observado o conteúdo do pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio

à Gestão que, por meio do Parecer nº 2093 (0798174), atestou a legalidade de todo o processo, homologo, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 68/2020, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0792795), cujo objeto é
a contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de
envelopes de acordo com as especificações e condições do Edital do Pregão (0772776), que foi adjudicado à empresa RIBAL LOCADORA
DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 07.605.506/0001-73, pelo melhor lance no valor total de R$ 728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 combinado com o Decreto nº 10.024/2019 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), autorização a contratação.

Destine-se à Secretaria de Administração para a materialização da contratação, emissão da nota de empenho e demais
providências que se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em 31/10/2020, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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