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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de solicitação de participação da servidora Raquel

Helena Paixão Tavares, no "Seminário nacional desafios atuais nas contratações
públicas  – soluções de questões polêmicas sobre licitações e contratos conforme a lei nº
8.666/1993, a lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU" a ser promovido pela
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, cujo custo
unitário de inscrição corresponde ao valor de R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta
reais), no período de 25 a 27/11/2019, na cidade de São Paulo-SP, com duração de 24 (vinte
e quatro) horas/aula, nos termos da proposta anexa (0589010).

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC para

verificação da compatibilidade do preço, visando à inscrição no Curso em tela, evento
0596961, no valor de R$ 4.140,00 ( quatro mil, cento e quarenta reais).

 
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, inscrita no CNPJ nº

86.781.069/0001-15, encaminhou-nos 04 (quatro) cópias de Notas de Empenho e
Fiscais para realização do curso em tela, evento 0598700.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa em tela,

eventos 0589003,0589008 e 0598715.
 
Diante do exposto , entendemos, salvo melhor juízo, demonstrada a

compatibilidade e do preço ofertado, sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
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em 24/09/2019, às 16:02, 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 0598716 e o código
CRC 2CFD12D0.
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