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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.

Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao despacho de Vossa Senhoria, evento 0519076,

e considerando o contato telefônico desta chefia com a chefia da SMR onde
nos  orientou a corrigir os valor globais da proposta, uma vez que nossa atecnia
nos impossibilita de avaliar profundamente, projeto a projeto, se atende ao
solicitado pela unidade demandante.

Assim sendo, fizemos a atualização de todas as propostas antigas,
evento 0519743, usando pra isso o sítio eletrônico Calculador de Valores,
evento 0519740, e estimamos conforme planilha de propostas, evento 0519750,
o valor médio de R$ 10.947,54 ( Dez mil novecentos e quarenta e sete reais e
cinquenta e quatro centavos), considerando uma média dos fornecedores
antigos e ora atualizados, da única proposta recente, evento 0517379 e a
Planilha da SMR, evento 0512608 a qual usou o índice CUB como parâmetro.

Sugerimos, por fim, que a aquisição seja feita por meio de
Licitação, modalidade Pregão Eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação restrita a micros,
pequenas e médias empresas, após confirmação e concordância da unidade
requisitante quanto aos quantitativos e valores estimados para a contratação.
                      Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 26/03/2019, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, Analista
Judiciário, em 26/03/2019, às 18:42, 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 0519769 e o código
CRC 5449804E.

http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice
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