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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Em atendimento ao Despacho COMAP 0739609, fizemos uma pesquisa de preços do produto requerido no Banco de

Preços, bem como consulta a revendedores autorizados, com base no procedimento anterior que teve indicação do
Distribuidor, conforme eventos 0741722 e 0743867, sem sucesso.

Fizemos ainda consulta aos editais dos pregões eletrônicos indicados nos Estudos Preliminares, de contratações públicas
similares, no entanto, por se tratarem de procedimentos de licenças perpétuas, além de serem de outros fabricantes - correios
eletrônicos da Zumba Network e Microsoft Active Directory, entendemos, salvo melhor juízo, não guardarem equivalência de preços.

Os Estudos Preliminares fazem referência também ao PE nº 28/2017 do TRE/AL, conforme Edital evento 0744727 e
Termo de Homologação 0744730, de nossa atual contratação com a empresa LP Ziglio, cujo valor total foi de R$ 26.464,98, para os
dois itens.

Desta vez, com base nas atuais propostas das empresas Heniq Net (0736973), LPZiglio (0738439) e Unisource
(0739269), obtivemos o preço médio total, para 36 (trinta e seis) meses, no valor de R$ 45.746,30 (quarenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e seis reais e trinta centavos).

Importante registrar que, assim como no procedimento de 2017, também desta vez, as empresas apresentaram propostas
divididas em dois itens, levando-nos a crer que essa divisão é feita pelo próprio mercado, resultando, ao final, na divisão do item no
Edital, com ajuste no TR à época (0744727), o que sugerimos seja feito também desta vez.
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Como feito em 2017, e agora conforme disposto na recente IN nº 73, de agosto de 2020, art. 6º, estimamos o valor
médio total para a contratação por 36 meses, com base na proposta de menor preço apresentada pela Heniq Net, distribuidor do
produto, no valor de R$ 42.536,68 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 19.124,35,
para a renovação da Licença MDaemon e R$ 23.412,33, para a renovação da Licença Security Plus para MDaemon, ambas para 1.000
caixas postais.

Por fim, sugerimos 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 10.024/2019, com participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, considerando o valor e as empresas pesquisadas.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista Judiciário, em 13/08/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 14/08/2020, às 11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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