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

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2023.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação da prestação de serviços de publicidade para realizar as publicações, de acordo com as normas relativas às licitações públicas, dos

extratos de editais dos procedimentos licitatórios realizados por este Tribunal, estimativa de 100 (cem) publicações, com a dimensão cada de 2col x 7cm, conforme termo de
referência 1204417.

 
Os autos vieram a esta Seção de Instrução de Contratações para instrução, considerando os parâmetros da Lei 8.666/93, despacho GSAD 1233690.
 
Em consulta a diversas empresas, recebemos as propostas a seguir:
 

Empresa Valor
Unitário Quant. Valor Total

CPL Brasil, evento 1234151 R$ 73,00

100

R$
7.300,00

Jornal Extra de Alagoas,
evento 1234623 R$ 500,00 R$

50.000,00
Jornal Tribuna Independente,

evento 1234627 R$ 600,60 R$
60.060,00

Public, evento 1234787 R$ 315,00 R$
31.500,00

 
 

Dessa forma, sugerimos, s.m.j, a contratação direta com a empresa CPL Brasil - Cursos, Consultoria e Representação em Licitação Ltda, CNPJ:
30.496.959/0001-20, que apresentou a menor proposta no valor total de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), por meio de dispensa de licitação, nos termos do Art.24, II,
da Lei nº 8.666/93, uma vez que não foram localizadas outras aquisições dentro do mesmo ramo de atividade (aferida através da subclasse CNAE 5812-3/01), neste
exercício, que ultrapassem o limite para contratações com tal fundamento.

 
Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa (1237737) e a declaração de inexistência da prática de nepotismo, 1241161.
 
À consideração superior.
 
Respeitosamente.
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