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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2020.

À SAD,
Senhor Secretário,
Vieram os autos para realização de pesquisa de preços para contratação de 5 (cinco) licenças do

software SQL Navigator for Oracle, conforme Termo de Referência TIC 26  (0763788).
Após reiteradas solicitações de envio de preços direcionadas a várias empresas representantes do

produto requerido, recebemos cotação apenas das empresas Formato (0775944) e Nova Solução (0807375),
esta última recebida nesta data.

Foi realizada ampla pesquisa no Banco de Preços, sem sucesso.
Assim, tendo em vista o tempo decorrido sem respostas e a compatibilidade entre os preços

recebidos, estimamos a média para a contratação total, pelo período de 1 (um) ano, a contar da assinatura do
contrato, cuja vigência expirar-se-á em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 20.520,55 (vinte mil,
quinhentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Planilha 0807572.

Sugerimos que a contratação seja feita por meio de licitação, modalidade pregão eletrônico, com
base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação ampla, sem
exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte, em razão da natureza da contratação e
seguindo outras contratações similares. CATSER encontrado: 25992.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista Judiciário, em 11/11/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 11/11/2020, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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