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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de fevereiro de 2019.

À SAD,

Senhor Secretário,

Trata o procedimento de solicitação de participação de João Hermínio de Barros Neto no Curso de Formação e Capacitação de Pregoeiro com Prática no
portal de compras do governo Federal - comparasnet - 2019 , que será realizado no período de 18 a 20/03/2019, em Brasília - DF.

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do preço e complementação da instrução
(despachos AJ-DG 0505876 e GSAD 0506606),  visando à inscrição no Curso em tela, no valor de R$ 2.384,50 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais
e cinquenta centavos), conforme Proposta 0497676 e 0507705.

Foram juntadas as certidões que necessitavam de revalidação, do FGTS E CNDT 0507705.

A Escola Professora Antonieta Cursos e Capacitação Prof. Ltda - CNPJ nº 09.375.180/0001-60, encaminhou-nos 3 (três) cópias de Notas de Empenho,
referentes a cursos aplicados ao setor público - o primeiro, da Coordenação Geral de Rec. Humanos/ M.D.S. e o segundo, da Seção de Orçamento da
Secretaria da Fazenda - DF, e o terceiro do Ministério da Saúde DF todos com valor da inscrição de R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), valor
percentualmente um pouco maior para realização do curso em tela.

Diante do exposto e considerando a urgência que a data do curso requer, entendemos, salvo melhor juízo, demonstrada a compatibilidade e vantajosidade
do preço ofertado.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 26/02/2019, às 14:51, 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 0507713 e o código CRC 0DF79E12.
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