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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2021.

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de Contratações -

SEIC, para realização de pesquisa de preços visando à aquisição, por meio de
registro de preços, de aparelhos de ar condicionado, conforme Termo de
Referência SMR 0842914.

Seguindo recomendação da IN nº 73/2020, fizemos pesquisa de todos
os itens requeridos na ferramenta Banco de Preços, que tem como fonte o
comprasnet e outros sítios de compras governamentais praticadas pela
administração pública, de aquisições idênticas ou similares.

Para compor os valores médios estimados do Banco de Preços foram
utilizados preços compatíveis entre si, referentes aquisições e/ou registros com
menos de um ano, observando-se a equivalência com os preços atuais encontrados
no mercado consumidor em sítios especializados na internet.

Conforme Relatório de Cotação 0846990, foi estimado para o
quantitativo total a ser registrado o valor médio de R$ 498.953,85 (quatrocentos e
noventa e oito mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos),
para os 10 (dez) itens relacionados no Termo de Referência (0846990).

 Para a aquisição mínima prevista no Termo de Referência, foi
estimado o valor médio total de R$ 137.685,42 (cento e trinta e sete mil seiscentos
e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme Relatório 0846992.

Informamos os CATMATs encontrados que se adequam a todos os
itens: 150112 e 150010.

Sugerimos, portanto, que a aquisição seja realizada por meio de
licitação, pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com base na Lei nº
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10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 7.892/2013 e 10.024/2019, com
ampla participação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista Judiciário, em
28/01/2021, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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E60AD27D.
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