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

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

Trata-se de procedimento que visa à aquisição de guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra para armazenar mochilas e
capacetes de motociclistas, fabricado totalmente em aço galvanizado, conforme especificações do Termo de Referência 0913896 e seu Anexo Único
0915493.

Esta unidade realizou pesquisa de Banco de Preços e chegou ao valor estimado de R$ 1.358,60 (um mil trezentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e dois centavos) - 0923422.

A licitação anteriormente realizada para o item foi deserta, conforme despacho 0950095.

A unidade demandante confeccionou um novo Termo de Referência (0963221) e Anexo (0964003).

A COMAP determinou a realização de nova pesquisa de preços - 0966774.

Inicialmente, foram requeridas proposta a três empresas da área (0968183 e  0970336), sendo que apenas a empresa Nilko apresentou
proposta (0970318). Assim como foi realizada pesquisa de preços, através da ferramenta Banco de Preços (0972441). Além disso, foi realizadas
pesquisas em sítios eletrônicos de empresas das áreas.

As buscas nos sites das empresas reveleram que os preços praticados para o mercador consumidor ficam aquém daqueles indicados na
pesquisa de preços anterior:
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Assim, com o alargamento da base de consulta, chegamos ao seguinte panorama:

FORNECEDOR PREÇO (R$) OBSERVAÇÃO

SUBMARINO
1.236,16

https://www.submarino.com.br/produto/1956578561?epar=bp_pl_00_go_smartshopping_mv_geral_gmv&
epar=bp_pl_00_go_smartshopping_mv_geral_gmv&opn=XMLGOOGLE&WT.srch=1&utm_medium=buscappc&utm_source=google&
utm_campaign=marca%3Asuba%3Bmidia%3Abuscappc%3Bformato%3Apla%3Bsubformato%3A00%3Bidcampanha%3Asmartshopping_mv_geral_gmv&
gclid=EAIaIQobChMIxcbvuf-Q9AIVARLnCh2IVAo7EAQYASABEgId-_D_BwE

SHOPTIME 1.177,73

https://www.shoptime.com.br/produto/1956579774?epar=bp_pl_00_go_pla_mv_geral_3p&opn=GOOGLEXML&WT.srch=1&
epar=bp_pl_00_go_pla_mv_geral_3p&utm_medium=buscappc&utm_source=google&
utm_campaign=marca:shop%3Bmidia:buscappc%3Bformato:pla%3Bsubformato:00%3Bidcampanha:pla_mv_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIxcbvuf-
Q9AIVARLnCh2IVAo7EAQYAiABEgIh-_D_BwE

AMERICANAS 1.329,21
https://www.americanas.com.br/produto/1956578561?epar=bp_pl_00_go_mv_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&
gclid=EAIaIQobChMIxcbvuf-Q9AIVARLnCh2IVAo7EAQYAyABEgJhgvD_BwE

NILKO 3.045,01 Proposta 0970318

MAGAZINE DOS
MOVEIS EIRELI

1.490,00

Relatório do Banco de Preços 0972441

GREEN &
WHITE
DISTRIBUICAO
DE ALIMENTOS
LTDA

1.379,59

ARDO DO
BRASIL
DISTRIBUIDORA
DE PECAS E
SERVICOS LTDA

713,00

SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

978,50

GUILHERME
XAVIER PIVA
EIRELI

872,00

VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 1.357,91

Assim, a partir de nova realização de pesquisa de preços, utilizando-se a média aritimética dos preços encontrados, chega-se ao valor
médio de R$ 1.357,91 (mil e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos).

Embora o valor desta contratação isoladamente seja de R$ 1.357,91, tendo em vista a previsão de aquisição de outros itens de mobiliário
no PAC 2021 (0836114),  faz-se necessária observância do limite legal  para dispensa com fulcro Art.  24,  II  da Lei  nº 8.666/93, para despesas
relacionadas, qual seja "Móveis", por este motivo, sugerimos, s.m.j, que essa contratação ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de participação a micro e pequenas empresas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe de Seção Substituto, em 11/11/2021, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 11/11/2021, às 18:14, 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 0970605 e o código CRC
EDCF7013.
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