
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2023.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se da renovação do contrato Nº 38/2022 (1123608), firmado com a empresa PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI ME, CNPJ:

27.044.495/0001-07, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes hidráulicos, sem
fornecimento de peças, vigênte até 10/08/2023, valor mensal de R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais) e valor global de R$ 38.880,00 (trinta e oito mil oitocentos
e oitenta reais), de acordo despacho AGC 1239333.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para aferir a vantajosidade na prorrogação, despacho GSAD 1240332.
 
Realizamos a pesquisa através da plataforma banco de preços, a partir de propostas vencedoras de licitações de objetos semelhantes, estimando-se o valor

médio mensal em R$ 4.457,31 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) e global em R$ 53.487,72 (cinquenta e três mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), conforme relatório de cotação 1243778, podendo-se aferir que a renovação contratual é vantajosa para este Regional.

 
Foram juntadas aos autos as certidões de regularidade da empresa, despacho AGC 1239333, atualizada a certidão FGTS 1243953. A declaração de

inexistência da prática de nepotismo, consta no evento 1243951.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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