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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC para

realização de pesquisa de preços (Despachos GSAD 0572827), visando ao Registro de
Preço para aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação, conforme Termo de
Referência ajustado 0583561.

 
Foram consultadas diversas empresas do ramo, incluindo as empresas

indicadas pela unidade demandante como potenciais fornecedoras dos equipamentos
requeridos, conforme eventos 0572996, 0573285, 0577632, 0577633,
0578436,0578439,0579497, 0580978, 0580982 e 0583638, seguidos de vários contatos
telefônicos e várias ausências de retorno, bem como respostas
negativas, 0573095, 0574423, 0577887,0579272,0582504 e 0582563.

 
Conversamos com a unidade demandante e obtivemos, face a dificuldade da

pesquisa, por se tratar de assunto novo em tecnologia de informação e notadamente pouco
mercado fornecedor.

 
Apresentaram orçamentos com preços muito similares para o fornecimento,

as empresa Kryptus Shapin Trusted Bonds (0584654) e a empresa Dinamo
Networks (0586799), conforme Planilha de Menor Preço Recebido, 0586882.

 
Portanto, tendo em vista as aquisições passadas de equipamentos de

tecnologia da informação, quanto aos resultados normalmente obtidos nos procedimentos
licitatórios, com preços fechados abaixo dos valores médios estimados - vez que os preços
apresentados pelas empresas fornecedoras na fase de pesquisa são preços de balcão, como
são chamados, deixando, como vem ocorrendo, a negociação para o momento do certame,
entendemos prudente sugerir, como estimativa de preços para a aquisição dos
equipamentos, salvo melhor entendimento, os menores preços obtidos na pesquisa para
cada item do Termo de Referência. Transcrito na íntegra, anterior análise desta seção no
PA. 0008478-63.2018.6.02.8000.
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Diante do exposto, conforme disposições do Termo de Referência - TIC

39 (0583561), pendente de aprovação, obtivemos o total estimado para o registro de preços
dos equipamentos no valor de R$ 528.378,86 (Quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e
setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), e, para atender previsão estimada ajustada de
aquisição no presente exercício, encontramos o valor médio estimado de R$ 342.304,37(
Trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e quatro reais e trinta e sete centavos).

 
                                                                                                                  

 
Assim, caso autorizada, sugerimos que a contratação seja realizada por meio

de licitação, pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/200, 5.450/2005 e 7.892/2013.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 29/08/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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