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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2019.

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata o procedimento de aquisição imediata de material de

expediente, de acordo com o Termo de Referência 0491450 e itens relacionados
no Anexo Único 0491451.

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de preços dos produtos a serem adquiridos, o que foi feito por meio da
ferramenta Banco de Preços, com base em preços praticados por órgãos
governamentais - fonte comprasnet, conforme Relatório de Cotação 0501855,
reproduzido na Planilha Resumo, na qual constam os números de CATMATs
respectivos (evento 0502488),  e apuramos o valor médio total estimado em R$
3.398,80 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Assim, sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de
licitação por meio de Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação exclusiva de
micro, pequenas e médias empresas, reforçando a sugestão feita nos autos do
PA 0000577-10.2019.6.02.8000, referente aquisição de copos e mexedores
descartáveis, de que seja analisada a proposta sobre a possibilidade de
realização no mesmo certame dos dois procedimentos em conjunto, em grupos
separados, considerando-se a mesma natureza dos objetos - material de
consumo.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista Judiciário, em
18/02/2019, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 18/02/2019, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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