
04/08/2020 SEI/TRE-AL - 0740644 - Despacho

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=793119&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001012&infra_hash=aab3d4… 1/2

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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Retornam o procedimento de participação no evento de CAPACITAÇÃO proposto pela empresa REDE NACIONAL

DE ENSINO E PESQUISA - RNP, Segurança de Redes e Sistemas (SEG2) Salvador (BA) 27 a 31/07/2020, conforme proposta, evento
sei nº 0674199, para os servidores Cristino Hermano de Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros Pedrosa
Júnior.

 
No entanto e em razão da atual situação provocada pela pandemia do Covid-19,  o pedido em tela foi convertido para a

modalidade EAD. Neste novo formato, está previsto para acontecer em 10 encontros online às quartas e sextas-feiras, de 09h às 11h,
nos dias: 23, 25 e 30 de setembro e 02, 07, 09, 14, 16, 21 e 23 de outubro de 2020. Como era de se esperar, o preço proposto foi
alterado. Para as inscrições dos três participantes inicialmente indicados: Cristino Hermano de Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho
Souto e Moacir de Barros Pedrosa Júnior, o valor total agora é de  R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), sendo o
valor individual de R$ 960,00(novecentos e sessenta reais), proposta evento 0721685.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do preço

evento 0739193, e atualização da certidão sicaf, evento 0738816.
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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, da Empresa REDE
NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, CNPJ - 03.508.097/0001-36.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 04/08/2020, às 18:36, 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 0740644 e o código CRC 547DC750.
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