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

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.

À COMAP,

Senhora Coordenadora,

Tratam os autos da verificação da vantajosidade para a renovação do Contrato TRE/AL Nº 35/2018, com vigência até
06/11/2021, para locação de 06 (seis) máquinas de café expresso, sendo 04 (quatro) delas para a Sede TRE/AL e 02 (duas) para o
Fórum Eleitoral de Maceió, celebrado com a empresa J.M.L Teixeira-ME, CNPJ: 09.294.917/0001-10, a qual manifestou interesse na
renovação.

 Atualamente, o valor pactuado mensal unitário é de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) e o total mensal de R$
990,00 (novecentos e noventa reais), com valor global de R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais) para 12 meses. Contudo,
a empresa contratada afirmou que, quanto a esta renovação, não poderia abrir do reajuste previsto no contrato.

O valor  do contrato atual  deverá ser reajustado pelo IPCA-E para o  período (novembro/2020 a  novembro/2021),
conforme previsão contratatual e o despacho SEGEC 0926479. Assim, não é possível, neste momento, aferir-se qual será o valor
exato com o reajuste até novembro de 2021.

Desta forma, para fins de verificação da vantajosidade de eventual prorrogação, simulamos a correção em 12 meses,
utilizando como termo final  agosto de 2021 (último mês disponível  para o cálculo do índice), chegando ao seguinte valor total
mensal:

Partindo desta simulação, teríamos valor pactuado mensal  unitário de R$ 179,17 (cento e setenta e nove reais e
dezessete centavos) e total mensal de R$ 1.075,01(mil e setenta e cinco reais e um centavo), com valor global de R$ 12.900,12
(doze mil novecentos reais e doze centavos).

Inicialmente, visando a complementar a pesquisa da plataforma Banco de Preços, enviamos e-mail para cerca de trinta
empresas, porém não obtivemos resposta  positiva de nehuma delas.

Assim, levando-se em consideração apenas a pesquisa realizada paltaforma Banco de Preços (0940792), chegamos ao
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seguinte panorama:

Locação de
Máquina de
Café

Quantidade Valor unitário
Valor total
mensal

Valor Global
Estimado

6 R$ 236,00 R$ 1.416,00 R$ 16.992,00

Em face da pesquisa realiza e da simulação acima, observa-se, em tese, a vantajosidade para a Administração
da renovação do contrato com a empresa J.M.L Teixeira-ME. Devendo ser verificada, no momento da renovação, se os valores
superarão aqueles da pesquisa de preço, conforme tabela acima.

A empresa encontra-se em situação fiscal regular, conforme certidões:

SICAF - 0939450

Consolidada TCU - 0939462

Cadin/SIAFI - 0940929

Declaração de Ausência do Nepotismo - 0940759

À deliberação superior.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Técnico Judiciário, em 03/09/2021, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 03/09/2021, às 13:03, 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 0931951 e o código CRC AB160987.
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