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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1327 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD
Senhora Secretária Substituta,
 
1- Tratam os autos da aquisição de andaimes metálicos e acessórios, conforme quantitativos e demais especificações presentes no
termo de referência 0649106.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para pesquisa de preços preliminar, despacho GSAD 0650974.
 
3- Foram encaminhados diversos pedidos de cotação por e-mail e recebemos retorno de 02 (duas) empresas, relatando que trabalham
apenas com locação, eventos 0653373 e 0653723. Foi solicitado apoio da unidade requisitante, com pedido de indicação para possíveis
fornecedores, despachos SEIC 0658396 e GSAD 0658836. No entanto, as sugestões foram, em sua maioria, de empresas de locação
dos equipamentos, despacho SMR 0659668.
 
4- Realizada a pesquisa através da ferramenta banco de preços, conforme relatório de cotação, 0667425. Decidimos por não considerar,
na estimativa de preços, a cotação recebida da empresa Sampalok Andaimes (0658269), por entendermos que os itens cotados não
atendem, plenamente, ao requerido no termo de referência.
 
5- Preenchidas as planilhas de estimativa de preços (0667468) obtivemos o valor total de R$ 8.011,96 (oito mil onze reais e noventa e
seis centavos) para a aquisição pretendida.
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6- 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, 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 13/03/2020, às 09:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 13/03/2020, às 09:00, 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 0667470 e o código CRC 7B86BEE2.
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