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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

 

DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2019.

Senhora Coordenadora,

Veio o procedimento a esta Seção de Compras para cotação, conforme despacho GSAD 0499168, aquisição
de Material de copa/cozinha para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de
suas atividades no exercício de 2019,conforme Termo de Referência 0491147.

Para formação do preço médio estimado foram considerados os preços vencedores apresentados no sistema
de banco de preços, que usa como fonte o portal de compras do governo federal, para o Item 1
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - 200 - CENTOS, valor unitário R$ 1,97 e valor
Total R$ 394,00 e para Item 2 - MEXEDORES PLÁSTICOS PARA BEBIDAS - 50 - PACOTES, valor
unitário R$ 5,61  e valor Total R$ 280,50.

Diante do exposto, reunimos todos os preços acima mencionados, conforme Relatório de Estimativa de
Preços (0501156), obtendo o preço global estimado no valor de 674,50 (seiscentos e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos para a aquisição pretendida.

Sugerimos, portanto, a modalidade de pregão eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentado
pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação exclusiva de micro, pequenas e médias empresas.

Outrossim sinalizamos a análise, pelo custo que o certame requer, da possibilidade de  juntar a aquisição que
trata este procedimento administrativo ao PA SEI!0000604-90.2019.6.02.8000, por tratar-se de materiais de
consumo, ou seja de mesma natureza, porém em grupos apartados do mesmo certame licitatório. 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 13/02/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0501200 e o código
CRC 0A7276B1.
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