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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.
À SAD,
Senhor Secretário,
Trata o procedimento de registro de preços para aquisição de softwares

Microsoft Office, conforme Termo de Referência TIC 60 (0615845).
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC, para

análise da vantajosidade dos preços da ARP nº 74/2019 do TRT da 16a. Região, como
medida prévia de pedido de adesão, conforme Despacho GSAD 0617002.

Feita a pesquisa no Banco de Preços, encontramos 4 (quatro) procedimentos
de registros de preços e/ou aquisições feitas por órgãos governamentais dentro dos últimos
180 (cento e oitenta) dias para o item 1 do TR -  Office Standard 2019 SNGL MVL, com
média de preços unitária de R$ 1.582,20 (mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte
centavos), sendo o menor preço justamente o da ARP que se pretende aderir do TRT da
16a. Região - no valor de R$ 1.338,99 (mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e nove
centavos). Os demais preços encontrados foram de R$ 1.420,82 (mil, quatrocentos e vinte
reais e oitenta e dois centavos); R$ 1.779,90 (mil, setecentos e setenta e nove reais e
noventa centavos) e R$ 1.789,09 (mil, setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos),
conforme relatório 0622203.

Para o item 2 do TR - Office Pro Plus 2019 SNGL MVL, encontramos no
Banco de Preços apenas o procedimento referente ao registro de preços realizado pelo TRT
16ª Região, no valor unitário de R$ 1.822,79 (mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e
nove centavos).

Em pesquisa na internet, encontramos preços para os dois itens bem acima
dos valores registrados na ARP do TRT 16ª Região. Para o item 1, encontramos o valor de
R$ 2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais), conforme evento 0622259; e para o item 2,
encontramos o preço de R$ 3.151,60 (três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta
centavos).

Assim, diante do exposto acima, entendemos, salvo melhor juízo, que os
preços registrados na ARP nº 074/2019  do TRT 16ª Região para os itens que se pretende
adquirir demonstram a vantajosidade na adesão pelo TRE-AL.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de Seção Substituto,
em 13/11/2019, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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