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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2021.

 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de renovação do periódico abaixo listado, conforme

demanda anunciada pela Seção de Biblioteca, Memorando nº 236 / 2021 - TRE-
AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBEA - 0863645, consolidada no Termo de Referência
presente no evento Sei 0863899.

SOLLICITA Qtde
Orientações Jurídicas 12

Plataforma Digital (Orientação Jurídica) 2
Plataforma Digital (Usuários Padrão) Ilimitadas

Vieram os autos para esta Seção para instrução contratual. A
compatibilidade do valor da prosposta de preço encaminhada pela empresa
Sollicita (0863678), R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), resta
demonstrada em documentações que informam igual valor praticado em
contratações semelhantes, por meio de notas de empenhos relacionadas, 0869523.

Foram extraídas as certidões negativas da contratada obtidas junto ao
Sicaf, TCU (Consolidada) e ao Cadin, presentes no evento 0869606, bem como se 
fez juntar, ainda, a declaração do CNJ (vide Res. Nº 229/2016), que trata da
inexistência de prática de nepotismo (0869523 - página 14) e certidão de
exclusividade da empresa (artigo 25 da Lei nº 8.666/93), 0869523 - páginas 4/10.

Desta forma, 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 Editora Negócios Públicos do Brasil, CNPJ: 06.132.270/0001-32, no
montante de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais).
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À deliberação superior,
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da Seção de Instrução de Contratações em substituição

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção Substituta, em
22/03/2021, às 17:11, 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 0869541 e o código CRC
3142519B.
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