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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da renovação do Contrato Nº 18/2017,

prestação de serviço de enlace dedicado de acesso à internet - 100
Mbps para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, celebrado com a empresa
FSF TECNOLOGIA S.A - ALOO TELECOM, CNPJ: 05.680.391/0001-
56 com valor global atual de R$ 15.915,37 (quinze mil novecentos e
quinze reais e trinta e sete centavos), sendo o valor mensal de R$
1.284,31 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um
centavos)  e R$ 503,65 (quinhentos e três reais e sessenta e cinco
centavos)  para instalação em novo endereço, a vencer em
08/09/2021. A empresa manisfestou interesse na renovação do
contrato, com aplicação do reajuste previsto em cláusula contratual,
conforme despacho SEGEC 0913678.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para verificação da vantajosidade na prorrogação,
despacho COMAP 0913857.

 
3- Recebemos as propostas das empresas OI Móvel

S/A 0915711 com valor mensal de R$ 11.448,38 (onze mil
quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) e custo
anual de mudança de endereço em  R$ 10.164,24 (dez mil cento e
sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e VELOO Net
Eireli 0915718 com valor mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de mudança
de endereço.

 
4- Diante das propostas recebidas, observa-se vantajoso

para a Administração a renovação do contrato com a empresa FSF
TECNOLOGIA S.A - ALOO TELECOM . Foram juntadas as certidões
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de regularidade da empresa, 0915981.
 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 12/07/2021, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 12/07/2021, às 17:33, 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
0915982 e o código CRC BB602A4B.
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL 

A/C Ana Paula Gomes Silva 

 
 

 Prezada Senhora, 

  

Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de enlace dedicado de acesos à Internet para o Fórum de Eleitoral de Arapiraca, 

conforme descrito na tabela abaixo: 

 

 

 

*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos sociais, taxas e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços das tarifas; 

 
Endereço de Instalação: 
 
Rua Gervásio de Oliveira Lima, nº 147 - Bairro Novo Horizonte. 
Arapiraca AL - CEP 57.312-630 
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Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação; 
 
Prazo de Instalação: 90 (noventa) dias, a partir da data de sua apresentação; 
 
Prazo Contratual: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do Contrato. 

 
Dados da Empresa: 

 

Brasília, 9 de julho de 2021. 

Atenciosamente, 
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