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

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para alocação

de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios
eleitorais, e monitoramento das operações regionais de
transporte, para atuação na logística de distribuição e
recolhimento de materiais para as eleições, conforme
especificações constantes do Termo de Referência presente
no evento 1062056.

 
Em virtude da especificidade da contratação, sua

sazonalidade e expressivo valor, não conseguimos encontrar
na plataforma "Banco de Preços" contratações similares de
outros Regionais, firmadas no período de até 1 (um) ano
anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.
Assim, encaminhamos solicitações de orçamento junto a cerca
de 50 (cinquenta) potenciais fornecedores, obtidos a partir de
contratações pretéritas deste e de outros Regionais.

 
Destes, diversos demonstraram ausência de

interesse na apresentação de proposta, descantando-se a
Ribal (última contratada) e os Correios (contratada de outras
eleições). A empresa Hera apresentou proposta no montante
total de R$ 1.893.721,66 (um milhão, oitocentos e noventa e
três mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis
centavos), as demais não nos responderam, apesas das
reiterações.

 
Buscando-se ampliar os orçamentos para
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elaboração da média estimativa, consideramos a contratação
anterior (2020) deste Regional, reajustada, tendo por base
o mesmo total de 5.684 urnas presentes no citado Termo de
Referência e naquelas Eleições, aplicando-se o índice de
reajuste pelo IPCA-E (IBGE) acumulado no período de junho
de 2020 a junho de 2022 - 1082015, chegando-se ao montante
de R$ 1.541.601,28 (um milhão, quinhentos e quarenta e um
mil seiscentos e um reais e vinte e oito centavos). A partir
destes dois valores, obtivemos o valor médio total, para os
dois turnos, de R$ 1.717.661,47 (um milhão, setecentos e
dezessete mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e
sete centavos), a seguir.

 
Valores 1 Turno 2 Turnos

Contratado 2020
1º Turno (0786739)

R$
640.469,00

R$
1.280.938,00

Valor atualizado – IPCA-E
(1082015)

R$
770.800,64

R$
1.541.601,28

Proposta HERA - 1080915 R$
946.860,83

R$
1.893.721,66

Valor médio por turno R$
858.830,74

R$
1.717.661,47

 
1º TURNO

Descrição Unitário Quantidade Total

Valor por
veículo

Etapa
1

R$
1.803,99 205 R$ 369.818,92

Etapa
2 R$ 581,43 205 R$ 119.192,89

Etapa
3

R$
1.803,99 205 R$ 369.818,92

Total 1º Turno R$ 858.830,74
2º TURNO

Descrição Unitário Quantidade Total

Valor por
veículo

Etapa
1

R$
1.803,99 205 R$ 369.818,92

Etapa
2 R$ 581,43 205 R$ 119.192,89
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Etapa
3

R$
1.803,99 205 R$ 369.818,92

Total 2º Turno R$ 858.830,74

TOTAL – 1º e 2º TURNOS R$
1.717.661,47

 

Por fim , 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 ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 06/06/2022, às 12:18, 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
1081993 e o código CRC B5CE1E50.
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