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

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2021.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

Trata-se de contratação de serviço de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o TRE e o
Fórum Eleitoral de Maceió, de acordo com especificações constantes de Termo de Referência - 0870670.

Em atenção ao determinado pelo Senhor Secretário de Administração, Despacho GSAD - 0881783,
procedemos à continuidade da instrução destes autos, para estimativa de preço do serviço demandado.

Para tanto, efetuamos diversas e reiteradas consultas a potenciais fornecedores, no transcorrer de mais
de  30  (trinta)  dias,  como  se  observa  de  correspondências  eletrônicas
encaminhadas, 0881804, 0881877, 0883158,  0883250, 0883258, 0884026, 0884069, 0885685, 0885686 e 0893078.

Das  empresas  consultadas,  03 (três)  responderam manifestando  falta  de  interesse  na  contratação
proposta, Veloo (0883767), Embratel (0883953) e Connectx (0884213), outras 03 (três), Um Telecom (0895409),
Oops Telecom (0895670) e Aloo Telecom (0896855) apresentaram os valores abaixo elencados, que resultaram em
um valor médio anual de R$ 261.354,42 (duzentos e sessenta e um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e
quarenta e dois centavos), conforme se observa da tabela abaixo.

Valor mensal
Valor anual médio

Aloo Telecom Oops Telecom Um Telecom Médio
R$ 18.900,00 R$ 6.800,00 R$ 39.638,60 R$ 21.779,53 R$ 261.354,42

Desta forma,  sugerimos,  s.m.j,  que essa contratação ocorra por  meio de Pregão  Eletrônico,  com
fundamento na Lei  10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,  sem restrição de participação a
micro e pequenas empresas.

À deliberação superior.

Respeitosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
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