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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
 
Veio o procedimento para realização de pesquisa de preços (Despacho COMAP 0748130), com vistas à aquisição de

lixeiras de 12 e 20 litros, na forma do Termo de Referência ajustado (0751106) e especificações constantes do Anexo Único (0746605).
Foram consultadas mais de trinta empresas participantes e vencedoras em procedimentos licitatórios públicos, conforme

eventos 0748273, 0748283 e 0748377, em mais de um momento.
Recebemos cinco propostas de preços para o fornecimento, conforme quadro a seguir, além de retorno de algumas

empresas que informaram não haver condições de entrega no prazo estipulado no Termo de Referência.  

 

EMPRESA Valor Lixeira 12 litros R$ Valor Lixeira 20 litros R$
Liceri (0748894)              110,39              151,89
JBR (0749248)              110,00              145,00

Prolimp  (0749328)              233,08              233,08
Forlimp  (0752008)              138,00              190,00

AM Repres. (0752581)              169,90              217,35
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A empresa JBR Comércio e Serviços - JULIANY BEZERRA RODRIGUES RUFINO-MEI, localizada na Rua prof.
Fontes Galvão, SALA A, 729, Tirol, em Natal/RN - CNPJ 32.474.670/0001-36 apresentou a melhor proposta para o fornecimento dos
dois itens, totalizando o valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) para o fornecimento de 80 (oitenta) lixeiras de 12 litros; e o
valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) para o fornecimento de 100 (cem) lixeiras de 20 litros, no valor global de R$
23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais).

A empresa JBR apresenta regularidade fiscal, trabalhista, tributária, conforme SICAF 0752617 e junto ao CADIN
(0752618), TCU, CNJ, CEIS (0752619), bem como Declaração de Inexistência de Nepotismo (0752916) e Declaração de Ciência e
Concordância com o Termo de Referência (0753086 ).

Assim sendo, de acordo com o Despacho GSAD 0747961, sugerimos que a aquisição das lixeiras requeridas seja feita
mediante Dispensa de Licitação, na forma do Art. 4º, da Lei Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, nos termos expostos no
Memorando 734/2020/COMAP/SEALMOX (v. doc. 0746603), com a empresa JULIANY BEZERRA RODRIGUES RUFINO - MEI,
CNPJ nº 32.474.670/0001-36, no valor global de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista Judiciário, em 31/08/2020, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 31/08/2020, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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