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

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

Trata-se da contratação de pessoa jurídica ou profissional especializado para
realização do serviço de manutenção corretiva em 3 (três) condicionadores de ar, tipo split
cassete,  localizados  no  Edifício  Sede  deste  Tribunal,  sem inclusão  de  peças,  conforme
memorando nº 388-SMR 1038468 e termo de referência 1038489.

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para pesquisa de
preços, despacho COMAP 1046639.

Foram encaminhados e-mails a diversas empresas do ramo e recebemos as
propostas de 03 (três) prestadores de serviço, conforme detalhamento a seguir:

Fonte Valor da Proposta

Refriduto, doc. 1048992 R$ 7.000,00

Engserv, doc. 1053878 R$ 8.200,00

Smart Climatização, doc. 1060254 R$ 2.820,00  (Desconsiderada)

Valor Médio Estimado R$ 7.600,00

A  proposta  da  empresa  Smart  Climatização  não  foi  considerada  pela
discrepância em relação às demais propostas apresentadas.

Tendo  em vista  a  previsão  de  outras  contratações  semelhantes  no  Plano
Anual de Contratações - PAC, deste Tribunal, para o exercício de 2022 (0991165), pág. 50,
ao  qual  contempla  a  contratatação  do  serviço  de  manutenção  de  aparelhos  de  ar
condicionado, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
com fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com
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participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. CATSER: 22454.

À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 06/05/2022,
às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 06/05/2022, às
11:47, 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 1060338 e o código CRC 997FDED7.
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