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SOBRE NÓS 

Fundada em 2009, a Getinfo é uma empresa voltada para encontrar soluções que vão ajudar você 

ou sua empresa a otimizar resultados. Atuamos nas áreas de:  

Desenvolvimento de aplicativos  

Trata-se do processo de desenvolvimento de um produto de software, seja ele para 

web ou mobile iOS e Android.  

Gestão de infraestrutura  

Prestação de serviço de gerenciamento da infraestrutura de TI (servidores, estações, 

rede, storage, backup etc.) da empresa, com atendimento aos chamados remoto ou in-

loco. 

Business intelligence (BI) 

A plataforma de Business Discovery Qlik é uma solução de BI orientada pelo usuário, 

permitindo a tomada de decisões de forma mais rápida e inteligente. 

Governança em TI  

Auxilia empresas a definir controles, políticas e mapeamento de processos com o 

intuito de garantir a governança perante os ativos de TI. 

Nossos principais clientes são empresas que buscam aprimorar a eficiência de suas operações 

diárias para vencer os desafios da Gestão de Serviços de TI. Junto com profissionais especializados 

e certificados, a Getinfo busca sempre manter parcerias estratégicas com Fornecedores, 

Provedores de Serviços e Consultorias líderes de mercado, comprometendo-se com a qualidade 

dos serviços prestados. 
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Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RN 
PREGÃO ELETRÔNICO No 040/2021-TRE/RN 
 

1. Investimento 

1.1. Valor do serviço 

Item CETSER Especificação Mínima Unidade Quantidade 
 

Valor Total 12 meses 
(R$) 

1 26980 

Prestação de serviços de suporte 
técnico à infraestrutura de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC), 
compreen- dendo atendimento de 1o e 
2o níveis, conforme especificações e 
condições previstas no Termo de 
Referência (quantidade média 
estimada de 1.350 USTs mensal) 

Unidade 
(mês) 30 R$ 986.489,09 

Diária. Estima-se, para o período da 
contratação, a necessidade de 120 
diárias, cujo valor unitário deve ser 
detalhado na proposta de preços. 

Unidade 
(diária) 120 R$ 22.800,00 

Meia-diária. Estima-se, para o período 
da contratação, a necessidade de 30 
meias-diárias, cujo valor unitário deve 
ser detalhado na proposta de preços. 

Unidade 
(meia-
diária) 

30 R$ 3.150,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO (HUM MILHÃO, DOZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E 
NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) R$ 1.012.439,09 

 

 

2. Considerações Gerais 

§ Prazo de Validade da proposta: 90 dias. 
§ Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Termo de Referência e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 
responsabilidades neles especificadas.  

§ Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com 
suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que 
possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de 
expectativa inflacionária. 

§ Caso nos seja adjudicado o objeto da contratação, comprometemos a assinar o Contrato 
no prazo determinado e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  

§ Razão Social: Geti Comércio e Serviços de Informática Ltda 
Nome Fantasia: Getinfo Soluções Corporativas 
CNPJ: 10.685.746/0001-30 
Endereço: Av. José Conrado de Araujo, 731, Bairro Rosa Elze, SergipeTec - Bloco B3 - 
Sala 06, CEP 49100-000 | São Cristóvão - SE 
Telefone: (79)3022-9002 
E-mail: contato@getinfo.net.br 

§ O Representante Legal da empresa que assinará o Contrato: 
Nome: Fabrício Rogério Santos Santana 
CPF: 987.585.195-72 
RG: 1.319.127 SSP/SE 

§ Dados Bancários para pagamento. 
Banco: 001 - Banco do Brasil 
Agência: 1224-6 
Conta Corrente: 118003-7 
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Natal/RN, 26 de julho de 2021. 
 

 
 

Fabrício R. S. Santana 
Sócio Administrador 

 
 
 
 

Proposta vencendora - TRE/RN (1057957)         SEI 0003287-95.2022.6.02.8000 / pg. 4



�

�����������	
������
��
���
�
�������������������

����������
������
�
��������
�������

����������

�

Proposta vencedora - TRE/SC (1057988)         SEI 0003287-95.2022.6.02.8000 / pg. 5



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����������	
�������
�
�
�
�
�
�
�

Proposta vencedora - TRE/SC (1057988)         SEI 0003287-95.2022.6.02.8000 / pg. 6



�

�

�����������	
�����

�

�

��

����������������������������������������



����� ���!������"�����#$%&'(')

 ���������*���������+��#),�(,(&'(')

�
�
-./01234�5/673./48�
�

�

9�/:;./41��$�����<=����� �����+������8�>64?.>@1�63�AB-C�6D�

EFGEHIGJIKLEEEMNIO8�>64?.>PQ3�/4@12R1S�6D�EFGOTEGEFOLEEMNJU8�4/2>121�63�5VWX5�YR12.1�

FEM8�ZS3?3�[\[8�51S1�OIU�N�941�5RS8�]2>̂_?>3�̀RS@>/:;./41.>1S8�Z.14_S>1�N�ab8�A]-c�FEJIENEEE8�

;3.�>6@/.:d2>3�2/�4/R�./;./4/6@16@/�S/e1S�3�5.G�]S:3�W3S/23�f1?/.218�;3.@123.�21�A1.@/>.1�

2/�g2/6@>212/�6D�TGFOIGEOF�55-Lab�/�23�A-b�6D�OJJGEEMGTTKNEE8�4Rh:/@/�i�1;./?>1PQ3�2/�

XG5jG�63441�;.3;34@1�?3:/.?>1S�./S1@>k1�13�;./eQ3�/:�/;_e.1̂/8�;1.1�4/.k>P34�/4;/?>1S>01234�

/�?36@>6R1234�2/�4R;3.@/�1�R4Rl.>34�2/�43SRPm/4�2/�Wg8�?3:;34@38�/:�S>6714�e/.1>48�;/S3�

4/.k>P3�2/�4R;3.@/�@d?6>?3�;.3;.>1:/6@/�2>@3�n4/.k>?/�2/4op8�;/S1�:16R@/6PQ3�2/�

/qR>;1:/6@34�/�>6̂.1/4@.R@R.18�h/:�?3:3�;/S3�1Rr_S>3�63�?36@.3S/�2/�1@>k34�2/�Wg8�?36̂3.:/�

1h1>r3c�

�

stuvwxuvyw zx{|}xyx~���tw ���~uxz�zvww
�}v�tw
�~xu�}xtw

utu�swyv~{�sw

�w

�w �������������������������� ��� ������������ ������ ������

¡w ���������������������¢����� �� ������£����� ������£�����

¤w
��¥����������¦�§�����¥��������̈©�����ª���«�
¬�������¥������������̈¥�����������������
�¬«��

���� ��������� ���£� £����

®w
��¥������������¦�§������¥������� ��
�̈��̄����������ª���«��¬�������¥����������
�̈¬«��

�� ������������ ������������

°w
±�ª��²�³�������²����¥�¬�����¬�������¥����
�����£�̈��́���¦�«��

�£� ��� µµ�µµ� �����µµ�µµ�
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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

Despacho SEIC 1058007         SEI 0003287-95.2022.6.02.8000 / pg. 10



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

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.

Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao disposto no Despacho GSAD - 1014296,

procedemos à atualização da instrução da 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.

 
Verificando o Termo de Referência atualizado,

1010932, observamos, em linhas gerais, que além de trazer alguns
esclarecimentos em sua última página, apenas elenca novos serviços que
poderão ser requisitados no decorrer da contratação. Assim, entendemos
possível procedermos à atualização do valor estimado da contratação a partir
dos menores lances ofertados por licitantes durante o pregão eletrônico que fora
revogado, dispostos em relatório extraído do Comprasnet (1015324), abaixo,
resultando em um valor médio total de R$ 457.193,89 (quatrocentos e
cinquenta e sete mil cento e noventa e três reais e oitenta e nove centavos) e
unitário, por UST, de R$ 117,53 (cento e dezessete reais e cinquenta e três
centavos).

 

Empresa CNPJ Menor lance
VERHAW SERVICOS EM TECNOLOGIA

DA INFORMACAO LTDA.
11.197.570/0001-

30 R$ 261.770,00

ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS
LTDA

85.240.869/0001-
66 R$ 273.756,68

PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA
LTDA

40.849.143/0001-
97 R$ 286.146,54

LUMINAR - SISTEMAS E CONSULTORIA
LTDA

05.808.226/0001-
37 R$ 300.000,00

G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 07.094.346/0001-
45 R$ 332.000,00

SANTOS & CIA LTDA 14.084.885/0001- R$ 350.000,00
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69
QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA

DE SERVICOS CORPORATIV
04.752.792/0001-

01 R$ 406.306,00

J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS 24.153.640/0001-
08 R$ 439.000,00

SS SERVICE & SOFTWARES EIRELI 30.738.505/0001-
19 R$ 630.000,00

CS GLOBAL IT CONSULTING LTDA 20.965.391/0001-
96 R$ 680.750,00

INTEROP INFORMATICA LTDA 86.703.337/0001-
80 R$ 699.000,00

COMERCIAL LENA LTDA 57.135.675/0001-
65 R$ 827.597,50

THS TECNOLOGIA INFORMACAO
E COMUNICACAO LTDA

10.757.593/0001-
99

R$
149.560.230,00

(desconsiderado)
Valor médio R$ 457.193,89

Quantidade de UST's 3.890
Valor unitário da UST R$ 117,53

 
Desta forma, diante da expressiva redução do valor estimado para

a unidade de UST, considerando que a demanda inicial proposta pela unidade
solicitante correspondia ao quantitativo de 13.920 UST's, tendo sido reduzida
em virtude de restrições orçamentárias, sugerimos que os autos sejam remetidos
à COFIN para apresentação do atual cenário orçamentário previsto para esta
contratação e, após, à COINF para possível ajuste no quantitativo de UST's.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 17/02/2022,
às 16:04, 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 1015385 e o código
CRC E6AF55B0.
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