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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2020.
À SAD
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 

1- Tratam os autos da participação de 03 (três) servidores no curso online Pesquisa de Preços nas Contratações Públicas
- Cotações eficientes e as novas diretrizes da MP 961 e Lei da COVID-19  que será realizado nos dias 18 e 19/08/2020 com carga
horária de 12 horas, com proposta atualizada no valor total de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) e preço unitário de
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme evento 0736747.

 
2- Vieram os autos a esta Seção para verificação da compatibilidade de preço, despacho GSAD 0735050.
 
3- A empresa encaminhou, para comprovação do valor praticado, nota de empenho/nota fiscal de curso similar, com a

mesma carga horária (0736745) e complementou com o envio de 03 (três) propostas do curso em questão, encaminhadas a outros
Órgãos da Administração Pública (0736800); uma vez que, o referido curso será ministrado pela primeira vez.

 
4- Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa, 0733025, 0736828, 0736833 e 0736856, além da declaração

de inexistência da prática de nepotismo, 0736731.
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5- Entendemos, s.m.j., demonstrada a compatibilidade de preço e sugerimos 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 ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 27/07/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção, em 27/07/2020, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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