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

DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2023.

 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada na aquisição, instalação e suporte para 04 (quatro) Kits de sinalização velado, para 04

(quatro) veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme condições e exigências estabelecidas em Termo de
Referência (1238974).

Vieram os autos para, em caráter prioritário, proceder à instrução preliminar da aquisição as providências contidas no art. 8º da Resolução
TRE-AL nº 15.787/2017, Despacho GSAD - 1236018.

Para tanto,  devido à especificidade do objeto, solicitamos propostas de preço a diversos potenciais fornecedores, destes, apenas as
empresas PG Sinalizações e Vototech apresentaram propostas.

A empresa PG Sinalizações encaminhou proposta de preço contemplando modelo, com valor inferior ao apresentado pela empresa
Vototech, que, apesar de ser diferente ao constante do Termo de Referência ASI, atende perfeitamente ao fim ao qual se destina - Informação 472
(1237171). Desta forma, o Termo de Referência foi atualizado fazendo constar especificações que atendam à demanda deste Regional, com valor mais
baixo.

As novas propostas apresentadas, com base nas especificações atualizadas, resultaram em um valor médio estimado em R$ 25.340,00
(vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais).

Empresa Qtde
Valor

Unitário Total
Vototech - 1240771

4
R$ 8.570,00 R$ 34.280,00

PG Sinalizações - 1239080 R$ 4.100,00 R$ 16.400,00
Valor médio estimado R$ 25.340,00

De início, o valor apresentado levava a sugerir a contratação direta com base no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133/2021,
atualizado pelo Decreto nº 11.317/2022. No entanto, instada a se pronunciar, a COFIN, de forma colaborativa, entendeu como devida a classificação
do serviço demandado na subclasse CNAE "4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores" -
Despacho COFIN (1245669).

Verificando a subclasse informada, observamos que ela abrange  vários serviços relacionados à manutenção veicular, presentes em
contratação semelhante deste Regional (0011589-16.2022.6.02.8000), com valores que superam o limite previsto na Lei nº 14.133/2021.

Desta forma, 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 restrição de participação para micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 13/02/2023, às 17:49, 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 1245753 e o código CRC
30AC8918.
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