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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio
Sede deste Tribunal, 01 extensão de garantia, com garantia estendida até 31/12/2021, conforme especificações presentes no
termo de referência 0752414.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para cotação de preços, despachos GSAD

0752737 e GDG 0753002.
 
3- Foram contatadas muitas empresas, todavia,  com predominância de respostas negativas. Em razão da

especificidade da contratação, não é possível realizar pesquisa em sítios eletrônicos ou através da ferramenta banco de preços.
 
4- Recebemos as propostas da fabricante Hewlett-Packard Brasil Ltda - HPE (0770521) com mensal estimado

em R$ 23.220,28 (vinte e três mil duzentos e vinte reais e vinte e oito centavos) e Plugnet Informática (0772584) com valor
mensal de R$ 28.018,00 (vinte e oito mil dezoito reais).
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5- Sugerimos que a contratação seja realizada mediante licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019, nos moldes da proposta, de menor valor, como
já sugerido em procedimentos similares, apresentada pela HPE 0770521 e quadro resumo 0781800, no valor total de R$
255.423,08 (duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos), com vigência, informada pela
fabricante, iniciada em 21.01.2021 até 31.12.2021. CATSER: 27740.

 

À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 08/10/2020, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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