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

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

1- Tratam os autos da participação de 02 (dois) servidores no Curso de
Capacitação Online - Obras e Serviços de Engenharia segundo a Nova Lei de Licitações
e Contratos, carga horária 16h, proposta 0903518 no valor total de R$ 3.780,00 (três mil
setecentos e oitenta reais)  e valor unitário de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa
reais)  com a empresa Premier Treinamentos e Capacitação Eireli, conforme Informação
nº 3070 - SRACF 0904805.

2-  Vieram  os  autos  a  esta  Seção  de  Instrução  de  Contratações  para
verificação da compatibilidade de preços, despacho GDG 0905420.

3- Para aferição do preço praticado pelo mercado, foi consultado o sítio
eletrônico  da  futura  contratada,  link:https://www.premiertreinamentos.com.br
/treinamentos/obras-e-servicos-de-engenharia-segundo-a-nova-lei-de-licitacoes-
e-contratos, onde constam o conteúdo completo do curso e tabela de preços vigente; com
valor, por participante, de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais), documentos
0905651 e 0905658.

4- Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa  e declaração
de  inexistência  da  prática  de  nepotismo  0905216,  sendo  completada  pela  certidão
consolidada TCU, evento 0905661.

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  Premier Treinamentos e Capacitação Eireli,
CNPJ: 34.673.724/0001-18 pelo valor total de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta
reais).
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À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em
16/06/2021, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em
16/06/2021, às 18:20, 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 0905662 e o código CRC E9D344CD.
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