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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.

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

SIEC para realização de pesquisa de preços, visando à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
"on site" em nobreak/ups, sem fornecimento de peças, conforme novo Termo de
Referência - TIC 7 (0520028), refeito em decorrência do Despacho AJ-DG
0504687.

Entendendo estarem mantidas no novo TR - TIC 7 as mesmas
condições e especificações técnicas do Termo de Referência elaborado em 17
de dezembro de 2018 para a prestação dos serviços requeridos, e tendo-se em
vista a instrução levada a efeito nestes autos em 29 de janeiro de 2019 -
Informação SEIC 618 (0493311), realizada com base nessas condições e
especificações técnicas, conforme propostas de preços compiladas na Planilha
de Estimativa de Preços 0493238 e Planilha Resumo 0493309, sugerimos, salvo
melhor juízo, a manutenção dos preços estimados para a contratação, no valor
total de R$ 32.240,04 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e quatro
centavos), após avaliação e manifestação da unidade técnica requerente
(COINF).

Assim, havendo concordância da unidade demandante quanto à
estimativa dos  preços e adequação ao Termo de Referência, sugerimos 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
restrita a microempresas e empresas de pequeno porte, lembrando que já existe
nos autos reserva de crédito para a contratação (0498412) e minuta de Edital em
elaboração (0503498).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de Seção Substituto,
em 12/04/2019, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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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 0528925 e o código
CRC DD479248.
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