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

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

1- Tratam os autos da participação de 120 (cento e vinte) servidores no Curso de Capacitação Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (ao vivo), carga horária 30h, com a inclusão de 01
(uma) palestra bônus, proposta 0895208 no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e valor unitário de R$
450,00  (quatrocentos  e  cinquenta  reais)  com a  empresa  Conexxões  Educação,  conforme  Informação  nº  2660  -  SRACF
0894117.

2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para verificação da compatibilidade de preços,
despachos GDG 0895341 e GSAD 0895862.

3-  A  empresa  encaminhou,  para  a  compatibilização  do  preço  praticado,  justicativa  de  preços  e  notas  de
empenho de cursos EAD, administrados a outros órgãos públicos; que, segundo a empresa, apresentam estrutura similar, com
carga horária aproximadas, uma vez que, não dispõe de comprovação para o curso a ser ofertado a este Tribunal, eventos
0896923 e 0897100; relatou, ainda, somente ser possível ofertar o desconto para o curso escolhido por este Tribunal devido ao
número de vagas contratadas e que o valor por participante proposto ao TRE/AL de R$ 450,00 só tem validade para este curso,
neste formato, com essa quantidade total de 120 participantes, conforme 0896926, pág 02.

4-  As  certidões  de  regularidade  da  empresa  constam  nos  eventos  0889327  e  0897112.  Declaração  de
inexistência da prática de nepotismo atualizada  0896926, pág 01.

5-  Entendemos,  s.m.j.,  demonstrada  a  compatibilidade  de  preços  e  sugerimos  a  contratação  direta,  por
inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93 com a empresa Escola de Negócios Conexxões
Educação Empresarial Ltda, CNPJ: 07.774.090/0001-17 pelo valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

À deliberação superior.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em 26/05/2021, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 26/05/2021, às 16:30, 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 0897205 e o código CRC 8DA3D7E6.
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