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

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

Trata-se de proposição de contratação de Curso sobre Proteção
de  Dados  e  Privacidade  no  Direito  Brasileiro,  com o  palestrante  Marcos
Ehrhardt  Júnior,  conforme  demanda  anunciada  pela  Escola  Judiciária
Eleitoral - Memorando nº 491 / 2021 - TRE-AL/PRE/EJE.

Após manifestação inicial acerca da ausência de documentações
que possibilitassem aferir  a compatibilidade do preço ofertado na proposta
apresentada (0922009) - Despacho SEIC (0922011), retornam os autos com a
juntada de notas de empenho e contrato firmado com o pretenso contratante e
outros órgãos.

Excluindo a nota de empenho relacionada à contratação firmada
com o TRT - 19 (0931196), em razão de ter sido emitida há mais de 1 (um)
ano (inciso I, artigo 7º da IN SEGES nº 73/2020), observamos:

- Contratação firmada com o Tribunal de Justiça de
Pernambuco,  em  Fev/2021,  abrangendo  6  (seis)
cursos de 30 (trinta) horas aula cada, sobre diversos
temas,  incluindo  "Proteção  de  Dados  nos
Tribunais",  no  montante  total  de  R$  88.200,00
(oitenta e oito mil e duzentos reais), correspondendo
ao valor da hora-aula de R$ 490,00 (quatrocentos e
noventa  reais),  iguais  para  todos  os  temas
- 0931482;

- Contratação firmada com o Tribunal de Justiça de
Alagoas para curso de igual  temática,  Proteção de
Dados e Privacidade no Direito Brasileiro, ocorrido
nos  dias  13  a  15/05/2021,  com  20  (horas),  no
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montante  de  R$  8.764,40  (oito  mil  setecentos  e
sessenta  e  quatro  reais  e  quarenta  centavos),  
correspondendo ao valor da hora-aula de R$ 438,22
(quatrocentos  e  trinta  e  oito  reais  e  vinte  e  dois
centavos) -  0931377,  seguida de  nova  contratação
de  mesmo  tema,  para  o  período  de  12,  14  e
16/07/2021,  0931379,  com  aparente  oferta  de
desconto  que  reduziu  o  valor  hora-aula  para  R$
330,00 (trezentos e trinta reais).

Para  este  Regional,  foi  proposta  a  execução  de  curso  a  ser
realizado ao vivo, na modalidade à distância (EAD), com carga horária de 6
(seis) horas, com custo total de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo
ao valor hora-aula de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por  tudo  exposto,  considerando  o  poder  de  negociação
sabidamente existente em contratos de maior monta, entendemos que resta
demonstrada  a  compatibilidade  do  valor  constante  da  proposta  ofertada,
sugerindo a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do
Art.  25,  caput,  da  Lei  nº  8.666/93,  com  o  Senhor  Marcos  Augusto  de
Albuquerque Ehrhardt  Júnior, CPF nº 023.871.624-47, no montante de R$
3.000,00 (três mil reais).

Foram juntadas aos autos certidão de regularidade junto ao fisco
Federal (0901657), Estadual (0931700) e Municipal (0901668);  Trabalhista
(0901666),  bem  como  consulta  ao  Cadin  (0931618)  e  Declaração  de
Inexistência de Nepotismo (0931542).

À deliberação superior.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em
17/08/2021, às 11:31, 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 0931595 e o código CRC 041180DC.
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