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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6648 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD
Senhora Secretária em Exercício,
 
1-  Tratam os autos da participação do servidor Marcos André Melo Teixeira no 6º
Simpósio de Geotecnia do Nordeste a ser realizado na cidade de Recife-PE nos dias 13 e
14/11/2019 pela empresa Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia
Geotécnica - ABMS, conforme Memorando nº 973 (0611854) e Informação nº 6524 -
SRACF 0614670.
 
2- Vieram os autos a esta seção de Instrução de Contratações para verificação da
compatibilidade de preço, despacho GSAD 0616735.
 
3- Foram juntados aos autos o folder do simpósio (0611880), onde demonstra que o valor
para a inscrição a partir do dia 01/11/2019 é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para a
categoria profissional não associado e a  declaração de inexistência da prática de nepotismo
0615410.
 
4- A empresa encaminhou notas de empenho e recibos fiscais para a comprovação do valor
de mercado. Informou, ainda, ser isenta da emissão de nota fiscal, por tratar-se de
associação sem fins lucrativos, evento 0617620.
 
5- De acordo com a documentação apresentada, entendemos que está demonstrada a
compatibilidade de preço; sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93 com a empresa Associação
Brasileira de Mecânica dos solos e Engenharia Geotécnica - ABMS, CNPJ:
58.402.579/0001-07. Foram juntadas as certidões de regularidade, eventos
0614671, 0614693, 0614696, 0617628,  0617716 e 0618026.

 

6- À consideração superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 05/11/2019,
às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de Seção Substituto,
em 05/11/2019, às 18:14, 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 0617730 e o código
CRC E4C675DB.
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