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

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2022.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para a prestação continuada de

serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por
meio de Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis,
aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, conforme
especificações constantes do Termo de Referência - 1054210.

Os autos foram encaminhados pelo Senhor Secretário de
Administração (Despacho GSAD - 1055755) para avaliar a necessidade de
revisão da estimativa da despesa, posto se tratar de hipótese de repetição do
certame instruído nos autos do Processo SEI nº 0006398-24.2021.6.02.8000.

Verificando o Termo de Referência
atualizado, 1054210, observamos, em linhas gerais, que além de trazer ajustes
nas especificações, contempla o ressarcimento de despesas ocorridas por
ocasião do deslocamento do colaborador, no quantitativo estimado de 12 (doze)
diárias para colaborador nível superior e 24 (vinte e quatro) diárias para
colaborador nível médio.

Para estimativa deste item, em virtude de ausência de previsão na
CCT da categoria (0950161), buscamos contratos de objetos semelhantes
firmados com outros Regionais Eleitorais (Rio Grande do Norte - 1057957 e
Santa Catarina - 1057988), obtendo-se o valor médio de R$ 195,00 (cento e
noventa e cinco reais), sem distinção quanto ao nível escolar.

Diárias
Contratações de objeto semelhante
TRE/SC - 1057988 R$ 200,00
TRE/RN - 1057957 R$ 190,00

Valor médio R$ 195,00

Quanto ao valor unitário estimado para UST, entendemos ser
viável a manutenção do utilizado na última licitação, R$ 117,53 (cento e
dezessete reais e cinquenta e três centavos), já que não foi alvo de
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questionamento pelos licitantes, bem como representou o valor médio das
propostas apresentadas por 12 (doze) empresas, por ocasião do Pregão
Eletrônico nº 69/2021, conforme memória de cálculo demonstrada no Despacho
SEIC (1015385), resultando em uma valor estimado total de R$ 914.821,72
(novecentos e quatorze mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e dois
centavos), a seguir.

Item Descrição Quantidade Valor
Unitário Total

1 Unidade de Serviço Técnico -
UST 7.724 R$

117,53
R$

907.801,72

2 Diárias colaborador nível superior 12 R$
195,00 R$ 2.340,00

3 Diárias colaborador nível médio 24 R$
195,00 R$ 4.680,00

Total R$ 914.821,72

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

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 04/05/2022,
às 14:00, 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 1058007 e o código
CRC 3BED97FA.

0003287-95.2022.6.02.8000 1058007v1


