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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6841 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

Á COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata o procedimento de contratação de extensão de garantia e suporte para

Equipamentos HPE em uso neste Tribunal, conforme Termo de Referência ajustado - TIC
nº 57/2019 (0614102).

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC, para
realização de pesquisa de preços dos itens relacionados no TR, com orientação de
aproveitamento, no que fosse possível, da instrução levada a termo no PA 0004193-
27.2018.6.02.8000, referente aos mesmos itens, conforme Despacho SAD 0600002.

Após consulta feita a mais de noventa potenciais fornecedores
(eventos 0601525, 0601551 e 0606457), recebemos cotação apenas da empresa Plugnet
(0613875) e da própria HPE - fabricante dos equipamentos a terem sua garantia extendida
(0613875), inicialmente para 48 (quarenta e oito) itens.

Com a exclusão de vários itens do TR e inclusão de dois pela unidade
demandante, recebemos cotação ajustada ao novo Termo de Referência, desta vez apenas
da HPE - em última forma (evento 0622708), após questionamento e esclarecimento acerca
de alteração de preços em relação à proposta anterior recebida (0622657).

Não foram realizadas pesquisas em bancos de preços, como também em
sites especializados na internet, em razão da peculiaridade/individualidade dos itens a
serem cotados e ausência de similaridade. Segundo esclarecimento prestado pela
representante do fabricante HPE, esses equipamentos têm sua garantia
estimada/cotada considerando-se o tempo de uso e modelo de cada equipamento, sendo
únicos e identificados por serial numbers.

Restando infrutífera a pesquisa com outros fornecedores, inclusive
para atualização da proposta enviada pela Plugnet, devido alteração do TR, e diante do
tempo transcorrido para finalização da instrução nesta SEIC, consideramos, como vimos
fazendo em procedimentos exitosos anteriores, para fins de estimativa da contratação, os
preços apresentados pela HPE - menores preços cotados (comparados à proposta original
da Plugnet), no valor mensal de R$ 15.749,92 (quinze mil, setecentos e quarenta e nove
reais e noventa e dois centavos) e no valor total anual de R$ 188.999,04 (cento e oitenta e
oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos), conforme Planilha de
Preços 0622934, para a contratação pretendida, com CATSER encontrado de nº 27740.

Lembramos que em procedimentos recentes da mesma natureza, a HPE,
talvez por ser a fabricante dos equipamentos e, nesses casos, tem apresentado preços na
fase de cotação compatíveis com os preços ao final adjudicados nos certames,
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diferentemente do que normalmente ocorre com fornecedores ou revendedores autorizados,
em procedimentos em geral de TIC.

Sendo assim, sugerimos, após ciência e concordância da unidade técnica
demandante, especialmente no que se refere à estimativa de preços para a contratação, a
realização de licitação, por meio de pregão eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/2000 e 5.450/2005, sem participação
exclusiva de micro, pequenas ou médias empresas, tendo-se em conta o objeto e as
empresas pesquisadas.  

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de Seção Substituto,
em 14/11/2019, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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