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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3045 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais,
por um período adicional de 24 (vinte e quatro) meses, conforme termo de referência
0532501.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para pesquisa de preços,
despacho GSAD 0533931.
 
3- Recebemos propostas das empresas AR IT (0535006) com valor total de R$ 167.895,84
(cento e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos),
Inovva-Nova Comércio Eireli (0535010) no valor total de R$ 129.005,27 (cento e vinte e
nove mil cinco reais e vinte e sete centavos) e MGSoft Comércio Ltda (0535926) com
valor total de R$ 151.113,60 (cento e cinquenta e um mil cento e treze reais e sessenta
centavos).
 
4- Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços (0538315) e quadro resumo
(0538363) foi totalizado o valor estimado global de R$ 149.338,24 (cento e quarenta e
nove mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos). Desconsiderar o evento
0538266, demonstrativo planilhas, que está incompleto.
 
5-Sugerimos, s.m.j., a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço global, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
5.450/2005. CATSER: 25992.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 08/05/2019, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

  



13/04/2021 SEI/TRE-AL - 0538365 - Informação

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=576890&infra_siste… 2/2

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 08/05/2019,
às 18:43, 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 0538365 e o código
CRC 4F5DB09B.

0000726-06.2019.6.02.8000 0538365v14


