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Memorando nº 198 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.

Para: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Assunto:Aquisição de ventiladores

Prezada Coordenadora

Observamos  que  não  há  em  nossos  estoques,  quaisquer  unidades  do
produto Ventilador em coluna.

Embora tenhamos visto que poucos fabricante ainda produzem esse tipo
de eletrodoméstico (a maioria porduz ventiladores de mesa), ainda nos parece ser o mais
adequado ao uso nos cartórios.

Pedimos pois, que seja considerada a proposta de emissão de uma ARP,
de Material Permanente, contendo 60 ventiladores de coluna, com a finalidade de repor
a  nossa  reserva  técnica  e  que  seja  levado  ao  conhecimento  da  Secretaria  de
Administração para deliberação.

A última aquisição ocorreu em janeiro de 2019, junto à empresa JAIR
DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ sob o nº 28.604.543/0001-37 , ao preço unitário de
R$ 389,84 e os bens foram devidamente distribuídos. Consultando o sistema ASI, sob
declaração dos respectivos detentores, há ao menos 15 unidades inservíveis/danificadas,
sendo que destes, 12 já se encontram sob desfazimento.

Importa salientar  que  não  há  previsão  para  a  pretendida  aquisição  no
orçamento 2022, mas diante da necessidade da aquisição imperativo se faz a aquisição
com a devida e adequada composição orçamentária.

Os bens serão adquiridos para atender a demanda dos Cartórios Eleitorais
do Interior e unidades administrativas da Capital.

Segue para deliberação.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em
11/02/2022, às 11:59, 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 1012361 e o código CRC 1EFA3443.
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