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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição, monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em
streaming, em plataforma digital, das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral
realizados em sua Sede, com estimativa de 128 sessões em anos eleitorais, 96 em anos não eleitorais e 05 eventos externos, conforme
especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência 0726702.

 
2-  Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para pesquisa de mercado, despacho GSAD  0740736.
 
3- Recebemos cotação das empresas JME Serviços Ltda (0743824), Casa de Reis Filmes (0744720), VAS Promoções

(0746035), Alex Flávio Vídeo (0746686) e H&L Eventos (0748275).
 
4- Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços 0750852, obtivemos o valor total de R$ 487.575,00

(quatrocentos e oitenta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais).
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5- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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