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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2983 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 

SENHORA COORDENADORA,

 

Tratam os presentes autos de contratação da inscrição / participação do Servidor LUCAS
CAVALCANTI GOMES no evento Curso Completo de Licitações e Contratos, a ser promovido pela
empresa Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional LTDA , de 27 a 30/05/19, a realizar-se como
descrito em documento - (0514197), pelo valor de R$ 2.783,00 (Dois mil, setecentos e oitenta e três reais).

 

Vindos estes para a promoção de complementar instrução, fez-se juntada de conjunto de documentos que,
smj, demonstram a necessária comprovação de compatibilidade dos preços praticados - (0536800).

 
 

Pode-se notar,  no Sistema CADIN (0518890), nada haver registrado que se aponte como óbice à contratação
em tela; por meio de evento - (0518765), apresenta-se declaração da não ocorrência da prática de nepotismo.

 
 

Fez-se juntada da pesquisa junto ao SICAF (0518764) e de Certidões complementares, com datas de
validade atualizadas, com que se acusa da plena regularidade fiscal da pessoa jurídica a ser contratada; e, do
mesmo modo, foi juntada certidão exigida à contratação, anunciadora da idoneidade requerida (0536752)
e (0518766).

 
 

Em face do disposto, satisfeito o determinado em Despacho da GSAD (0536222), retornam-se estes, para
ciência e demais atos à contratação direta da empresa Professora Antonieta Cursos e Capacitação
Profissional LTDA, no valor de R$ 2.783,00 (Dois mil, setecentos e oitenta e três reais), por inegixibilidade
de certame licitatório, com fundamento no art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93.

 
 

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista Judiciário, em
06/05/2019, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 06/05/2019, às 18:27, 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 0536804 e o código
CRC DBCADB0B.
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