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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de outubro de 2021.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de eventual aquisição de transceivers compatíveis com a solução firewall

Sonicwall NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme demanda anunciada pela
Coordenadoria de Infraestrutura, constante do Termo de Referência presente no evento
Sei 0863293.

Diante do fracasso do Pregão Eletrônico nº 43/2021, Despacho PREG 0950872, e
da autorização para repetição do certame, Decisão 2259, 0953623, os autos foram encaminhados
a esta Seção, para revisão da pesquisa de preços, caso entenda necessária - Despacho COMAP
(0957584).

Em um breve histórico, importa registrar que existe no mercado uma enorme
variedade de modelos semelhantes aos objetos demandados, com flutuação de valor que supera
1.000% (mil por cento) de acréscimo, a depender da sua especificação e de seu fabricante.

O citado Termo de Referência exige, para efeito de comprovação de
compatibilidade, que o item cotado esteja incluído na lista disponibilizada no endereço
https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/supported-sonicwall-and-3rd-party-sfp-and-
sfp-modules-that-can-be-used-with-sonicwall-firewalls/, o que restringe bastante as opções de
aceitabilidade, ainda mais por se tratarem de itens importados, o que inviabilizou que a pesquisa
anteriormente realizada fosse feita com bases nos modelos especificados nesta lista.

Desta forma, com anuência da unidade demandante, Despacho COINF (0926947),
efetuamos a pesquisa buscando-se objetos similares. No entanto, durante o Pregão Eletrônico,
onde as empresas apresentaram itens constante da lista disponibilizada pela Soniwall, observou-
se uma enorme discrepância entre os valores cotados e os propostos.

Assim, ampliamos a pesquisa de preço buscando-se objetos similares dentro do
patamar dos valores ofertados na licitação, com colocação de ciência pela unidade
demandante, utilizando-se, ainda, de tais valores para fins de aferição de estimativa de preço, o
que resultou na tabela abaixo.

Item Qtde Amazon Net
Computadores

Banco
de Preços

Licitação Valor médio
Empresa

1
Empresa

2 Unitário Total

1 Transceiver
10GbE 8 - R$ 2.025,75 R$

2.400,00
R$

3.418,16
R$

2.640,00
R$

2.620,98
R$

20.967,82

2 Transceiver
UTP 8 R$

1.891,97 - R$
1.400,00

R$
2.450,00

R$
1.740,00

R$
1.870,49

R$
14.963,94

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 13/10/2021, às 14:54, 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 0958158 e o código CRC FFAD92C7.
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