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ESTADO DE ALAGOAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Presidência da CASAL

Rua Barão de Atalaia, 200, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-510
Telefone: (82) 3315-3108 - www.casal.al.gov.br

DESPACHO

PROCESSO E:19620.0000008619/2022

INTERESSADO Gerência de Produção Metropolitana

ASSUNTO Comunicação: Institucional

À ASLIC,

Considerando a solicitação inicial através do Memorando nº E:2/2022/Coordenação de Controle
Operacional, doc. 12564732 e embasados na instrução jurídica da GEJUR doc. 16024357 e SUJUR doc.
16158738, bem como parecer dessa ASLIC, doc. 15935646,  HOMOLOGAMOS a LICITAÇÃO ELETRÔNICA
N° 32/2022- CASAL, declarada como vencedora a empresa KONEKT TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA
LTDA, com proposta no valor global de R$ 57.480,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais),
valor menor que o valor de referência da CASAL que foi de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e
quatrocentos reais)., gerando uma economia de R$ 46.920,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte
reais), cujo objeto refere-se à contratação de empresa prestadora de serviços de locação e manutenção
de equipamentos de comunicação via rádio e dados entre a CCOP e as estações elevatórias de água bruta
e de tratamento da região metropolitana de Maceió/AL, conforme descrição no Anexo I – Termo de
Referência, nos moldes dos Ar�gos. 28 e 34 da lei federal n° 13.303/2016, na lei federal 10.520/2002, lei
complementar n° 123/2006 e suas alterações e dos arts. 60, inc. ii, 69 e 75 do Regulamento Interno de
Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento de Alagoas – RILC/CASAL. 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Laura Petri Geraldino, Vice-Presidente em 10/01/2023, às
12:44, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Cavalcante Peixoto Neto, Diretor-Presidente em
11/01/2023, às 21:55, conforme horário oficial de Brasília.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16287204
e o código CRC 91BFE484.
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