
 
PODER JUDICIÁRIO 
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RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR COTAÇÃO ELETRÔNICA 

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 01/2021 
PROAD Nº.2461/2021  

 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 01(um) grampeador elétrico. 
 
 
  Senhores fornecedores, 
 
 
  Informamos que durante a fase de planejamento do objeto desta 
contratação, a unidade requisitante realizou a coleta de três propostas de preços (proad. 08) com o 
fim de estimar o valor de referência da futura contratação. 
 
  Ao receber a demanda disponibilizamos a Cotação Eletrônica nº. 01/2021, 
pela internet por meio do portal "comprasnet" do Governo Federal, com prazo para recebimento de 
ofertas encerrando em 02/07/2021, às 09:00 h. 
 

Encerrada a sessão pública, verificou-se que houve interessados em oferecer 
propostas de preços para esta aquisição, conforme demonstra o relatório de classificação de 
fornecedores acostado no PROAD. (Doc. 14). Esta Coordenadoria encaminhou e-mail a todas as 
empresas, solicitando as suas propostas (proads 15 a 19), porém nenhuma das empresas 
encaminhou proposta de preços. 

 
  Após o cotejo de todas as propostas apresentadas, quais sejam as 
propostas originárias da coleta de preços e as propostas ofertadas na Cotação Eletrônica nº.01/2021, 
e considerando o disposto no art. 3º da Lei nº. 8.666/93 que impõe a Administração selecionar a 
proposta mais vantajosa do ponto de vista econômico, foi proposta a adjudicação da dispensa de 
licitação no valor total de R$ 2.636,00 à empresa que ofertou o menor preço, na pesquisa realizada 
pela Coordenadoria de Comunicação Social: DRIMAR COMERCIAL LTDA, conforme especificação e 
valores destacados na tabela abaixo: 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  Qtde R$ Unt. R$ Total 
01 Grampeador Elétrico Mod. ST 66, Plano e Dorso, 

velocidade de grampeação: 170ª 190 gpm, 
profundidade de grampeação: plano 10cm. Material 
utilizado: Grampos 26/6 (40fls) e 26/8 (50fls). Afixado 
em bancada ou mesa. Peso 4,2 Kg.  
 

01 2.636,00 2.636,00 

EMPRESA DRIMAR COMERCIAL LTDA 
NATUREZA 
JURÍDICA 

LTDAI 

CNPJ 00.311.633/0001-10 
ENDEREÇO Rua Dona Ana Néri, , 848, Cambuci, São Paulo-SP 
E-MAIL COMERCIAL@DRIMAR.COM.BR 

 
 

Maceió, 05 e julho de 2021 
 

Ivone Emiliano dos Santos 
Coordenadoria de Licitações 


