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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC, para validação dos valores relativos a  Insumos

da mão de obra (uniformes) e custos previstos para a etapa de "Treinamento", na forma do Despacho GSAD, segunda parte (0693567),
referentes à contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de apoio de TI, para as eleições de 2020.

Assim, de acordo com o resultado das pesquisas realizadas, com base nos dados constantes do Termo de Referência
(0697084) e anexos II (0697101) e III (0697102), encontramos os preços médios unitários dos seguintes itens:

Uniformes (camisetas - evento 0697459, fl. 5): R$ 16,88
Crachás (cartão de identificação - evento 0697459, fl. 2): R$ 4,03
Ferramentas (Chaves de fenda, philips e teste - evento 0698414): R$ 12,97
Exame admissional (evento 0699528): R$ 34,50
Treinamento:
Ambiente de treinamento - locação de sala com serviço de som ambiente e fornecimento de demais equipamentos

(evento 0698358) : R$ 994,73
Canetas, lápis e blocos de anotação (evento 0698392): R$ 6,20
Observamos que nos preços encontrados para ambiente de treinamento com capacidade para 30 pessoas ou mais já

está incluído, além do som, telão, projetor, caneta apontadora, microfone, o fornecimento de mesas, cadeiras ou carteiras e materiais de
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apoio, como quadro, flip chart, cartolina, canetas, lápis, blocos de anotação e coffee breaks; água, café e copos descartáveis.
Por fim, lembramos que foi juntada aos autos pela unidade demandante (evento 0690791) informação sobre o preço

atual do transporte urbano em Maceió, cujo valor de ida e volta totaliza R$ 8,20 e, por esta SEIC, a tabela atual das tarifas do sistema
de transporte intermunicipal no Estado de Alagoas (0698283).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista Judiciário, em 07/05/2020, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 15:36, 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 0700219 e o código CRC E82D311F.
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