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

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2021.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

Trata-se  de  aquisição  de  appliance  física  redundante  para
solução de VPN baseada em Sonicwall SMA 410, em uso por este Tribunal,
conforme  condições  e  especificações  constantes  em  Termo  de  Referência
- 0946249.

Vieram  os  autos  para  instrução  da  contratação  -  Despachos
GSAD 0944140 e 0946888.

Para  tanto,  dada  a  especificidade  do  objeto  a  ser  contratado,
afastamos a pesquisa de preço a partir de contratações semelhantes firmadas
com outros órgãos, buscando-se a apresentação de propostas por potenciais
fornecedores, 0946888.

Das  consultas  efetuadas,  recebemos  propostas  encaminhadas
pela empresa Disruptec (0947190) e Inovazul (0948692), todas devidamente
validadas  pela  unidade  demandante,  por  meio  do  Despacho  COINF
(0947458), quanto à empresa Disruptec e de conversa telefônica, relativa à
empresa Inovazul.

Empresa Evento Valor

Disruptec 0947190 R$ 47.058,76

Inovazul 0948692 R$ 45.316,92

Valor médio estimado R$ 46.187,84

Desta forma, considerando a similaridade dos valores ofertados,
bem  como  as  recomendações  da  Presidência,  presentes  no  procedimento
Sei  0006700-53.2021.6.02.8000,  efetuamos  a  estimativa  da  contratação  a
partir da médias dos preços das propostas, correspondendo ao montante de
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R$ 46.187,84 (quarenta e  seis  mil  cento e  oitenta e  sete  reais e  oitenta e
quatro centavos).

Por  fim,  sugerimos,  s.m.j,  a  realização  de  licitação  na
modalidade  Pregão  Eletrônico,  com  fundamento  na  Lei  10.520/2002,
regulamentada  pelos  Decretos  nº   7.892/2013  e  10.024/2019,  com  ampla
participação.

À deliberação superior.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em
23/09/2021, às 11:29, 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 0948693 e o código CRC 16AB94B1.

0004877-44.2021.6.02.8000 0948693v1

SEI/TRE-AL - 0948693 - Despacho https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

2 of 2 23/09/2021 12:54


