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

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2022.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

Trata-se de contratação de extensão de garantia e suporte do software de
gerenciamento  HPE  Intelligent  Managment  Console  (IMC)  em  uso  pelo  TRE/AL,  até
31/08/2026, conforme especificações presentes no termo de referência 1077550, carecendo
de adequação no tocante ao item 2.6 - prazo final da garantia, despacho COINF 1086715.

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para instrução de
que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, despacho GSAD 1082746.

Foram encaminhamos pedidos de cotação a diversas empresas. Em razão da
especificidade da contratação, não foi possível realizar pesquisa em sítios eletrônicos ou
através da ferramenta banco de preços.

Recebemos as propostas das empresas MPE Soluções  (1101810) com valor
total  estimado  em R$  71.735,40  (setenta  e  um mil  setecentos  e  trinta  e  cinco  reais  e
quarenta  centavos)  e  Plugnet  Informática  (1136355)  com  valor  total  de  R$  79.800,00
(setenta e nove mil e oitocentos reais), com média estimada em R$ 75.767,70 (setenta e
cinco mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos).

Sugerimos  que  a  contratação  seja  realizada  mediante  licitação  na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto  nº   10.024/2019,  condicionada  ao  ajuste  no  termo  de  referência,  com  ampla
participação em razão das empresas participantes. CATSER: 27740.

À deliberação superior.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 29/08/2022,
às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 29/08/2022, às
14:22, 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 1136357 e o código CRC 7B35F80E.
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