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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4184 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD
Senhor Secretário,
 
1- Tratam os autos da contratação de empresa para a prestação do serviço de seguro de
acidentes pessoais coletivo, para atender as necessidades deste Tribunal, mantendo
segurados os indivíduos que prestam trabalho voluntário neste Regional, conforme
especificações constantes no termo de referência 0558381.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para pesquisa de preços,
despacho COMAP 0559619.
 
3- Contatadas empresas do ramo (0560144), recebemos cotação da Porto Seguro
(0561485). A Hemb Seguros relatou a impossibilidade de apresentação de orçamento
(0563597) e a BrasilSeg informou que o pedido não atinge o valor minímo exigido pela
empresa para a contratação, 0563749. A pesquisa foi complementada através da ferramenta
banco de preços, conforme relatório de cotação 0565845.
 
4- Confeccionada a planilha de estimativa de preços (0565853), foi estimado o valor
unitário mensal de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos), total unitário anual de R$
16,56 (dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) e total global anual de R$ 215,28
(duzentos e quinze reais e vinte e oito centavos), considerando a previsão de até 13 (treze)
vidas seguradas, conforme quantitativo estimado no termo de referência 0558381.
 
5- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com
participação ampla, sem exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte na
competição.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 11/07/2019,
às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 11/07/2019, às 17:46, 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 0565855 e o código
CRC DF8F5CCD.
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