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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 

INFORMAÇÃO Nº 5811 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SC

À SAD,

Senhor Secretário,
 
Veio o procedimento a esta Seção de Compras para formação do preço

médio da contratação, de acordo com o despacho GABSA 0295338, visando à renovação
de garantia e suporte do software de gerenciamento HPE Intelligent Managment Console
(IMC) em uso neste Tribunal, pelo període de 29 (vinte e nove) meses, iniciando-se em
01/01/2018, por já estarmos entrando no mês de novembro, com término previsto para
31/05/2020, conforme descrito no Termo de Referência TIC nº 7 (0268425).

Foram consultadas todas as empresas indicadas como potenciais
fornecedoras pela unidade requisitante, além de outras encontradas pela Seção, num total
de 25 (vinte e cinco) empresas, conforme evento nº 0307065. No entanto, apenas a empresa
Usetech retornou, enviando-nos proposta de preços (0308563), no valor total de R$
30.725,00 (trinta mil, setecentos e vinte e cinco reais) para a renovação da garantia pelo
período de 36 (trinta e seis) meses, o que equivale ao valor total de R$ 24.850,69 (vinte e
quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) para a prestação dos
serviços pelo período de 29 (vinte e nove) meses.

Da mesma forma como foi feito na instrução do PA nº 0007255-46.2016
(extensão de garantia  de equipamentos HP), foi juntada pela unidade requisitante ao
presente procedimento uma proposta do fabricante HP Enterprise para a prestação dos
serviços (0268976), também com preços abaixo dos apresentados pelo outro proponente -
aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento).

Assim, mais um vez, considerando-se a especificidade dos produtos
pesquisados, o que inviabiliza a pesquisa através de Banco e/ou Painéis de Preços, como
também pela internet; considerando-se o tempo decorrido sem sucesso na obtenção de
outras cotações e a ausência de expectativa nesse sentido, confirmando as mesmas
dificuldades encontradas em outros procedimentos semelhantes, sendo o desinteresse dos
representantes em apresentar cotações de seus produtos a principal barreira, estimamos o
preço para a contratação com base nos menores valores mensais apresentados na pesquisa,
pelo próprio fabricante HP, adequando-se as datas de início das garantias para o dia 01 de
janeiro de 2018, conforme Planilha anexa (evento 0311933), totalizando o valor de R$
18.607,27 (dezoito mil, seiscentos e sete reais e vinte e sete centavos) para a renovação
da garantia que se pretende contratar, pelo período de 29 (vinte e nove) meses.

Dessa forma, sugerimos, salvo melhor entendimento, que a contratação seja
realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, sem exclusividade para micro,
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pequenas e médias empresas, em razão da especificidade do produto e da possibilidade da
contratação se dar diretamente com o fabricante, após ouvida a unidade técnica
requisitante.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de Seção Substituto,
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Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Coordenador, em
31/10/2017, às 18:42, 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 0311936 e o código
CRC 9CA584D7.

0002984-57.2017.6.02.8000 0311936v12


