
07/06/2019 SEI/TRE-AL - 0553018 - Informação

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=592471&infra_siste… 1/1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3603 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À
COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornaram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC, após

revisão do Termo de Referência, conforme evento 0548279, tendo-se em vista o fracasso
do Pregão Eletrônico nº 12/2019, item 3, objetivando a aquisição de papel toalha em
bobina, desta feita por meio do sistema de registro de preços.

Refeita a pesquisa de preços do item, com base em diversos preços
encontrados no Banco de Preços, referentes aquisições públicas feitas pelo Comprasnet
(0552924) e preços encontrados na internet, em sites de lojas especializadas
(0552927, 0552988, 0552991, 0552992), obtivemos o valor médio unitário estimado de R$
11,72 (onze reais e setenta e dois centavos), conforme Planilha de Estimativa de Preços
(0553006), totalizando o valor de R$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais) para a
aquisição mínima prevista de 2.500 bobinas de papel toalha, e R$ 46.880,00 (quarenta e
seis mil, oitocentos e oitenta reais) para o registro de 4.000 bobinas de papel toalha, na
forma do TR.

Assim, sugerimos, salvo melhor juízo, a aquisição do papel toalha por meio
de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com base
na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 3.555/2000, 5.450/2005 e
7.892/2013, com participação restrita a micro, pequenas e médias empresas.

Respeitosamente,
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