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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7371 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da contratação de empresa especializada para a confecção e instalação
de 08 (oito) placas em acrílico, que formarão as galerias de Diretores do Tribunal Regional
Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, de acordo despacho EJE 0612660 e
demais especificações constantes no termo de referência 0612675 e anexo III 0619301,
despacho EJE 0619302 .
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para cotação de preços,
despachos GSAD 0617276 e COMAP 0618187.
 
3- Contatamos diversas empresas do ramo, localmente, e abrangemos a outras regiões; no
entanto, recebemos muitas respostas negativas, dentre as quais, com a informação de que a
empresa não trabalha com o item, confecciona mas não instala ou não atende no Estado de
Alagoas. Após reiterados pedidos e tentativas de ampliação, recebemos orçamento da
Sublime Sign 0625214 e Top Brindes 0627856.

 

4- Confeccionada a planilha de estimativa de preços (0634914) foi estimado o valor total
de R$ 5.757,00 (cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais) para a confecção e instalação
dos 03 (três) itens.
 
5- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com
participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 11/12/2019,
às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 11/12/2019, às 17:09, 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 0634915 e o código
CRC CD282CFC.

0008948-09.2019.6.02.8502 0634915v24


