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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2020.

À SAD,
Senhor Secretário,
Atendendo ao disposto no Despacho GSAD 0804655, elaboramos a Planilha de Estimativa de

Preços (0806404), com base nos preços das propostas das empresas SERVICE, SERVIX e Netconn
apresentados para procedimento equivalente do TRE/PB, para os 13 (treze) itens do Lote 01 (Único) do nosso
Termo de Referência TIC 28 (0785938).

Consultamos preços das mesmas empresas e de outras várias, no entanto, até o presente
momento, recebemos retorno apenas da SERVIX, mantendo os mesmos preços propostos para o TRE/PB
(0794708).

Consideramos para a elaboração da Planilha de Preços as mesmas propostas acima, inclusive por
serem recentes.

Considerando, outrossim, as observações da unidade demandante, conforme
Despacho SEGI 0798327 e, em especial, Despachos COINF 0804666 e 0798352, estimamos os valores
apresentados pela empresa SERVICE (0782025) para os itens elencados no Termo de Referência TIC 28
(0785938), confirmando a estimativa realizada pelo TRE/PB, conforme Planilha de Preços (0806404), para
viabilizar a formalização do pedido de manifestação de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/AL no procedimento do Tribunal Regional da Paraíba - TRE/PB em trâmite, lembrando que o prazo para
registro da intenção de participação expirar-se-á no dia 12/11/20. 
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista Judiciário, em 10/11/2020, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 10/11/2020, às 17:49, 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 0806405 e o código CRC 2881E64A.
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