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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

Tratam os autos da participação de 06 (seis) servidores no Curso "O que
muda com a Nova Lei de Licitações?", carga horária 20h, proposta atualizada 0930224,
com desconto, no valor total de R$ 14.231,70 (quatorze mil duzentos e trinta e um reais
e setenta centavos)  e valor, por participante, de R$ 2.371,95 (dois mil trezentos e setenta
e  um  reais  e  noventa  e  cinco  centavos),  a  ser  contratado  com  a  empresa  Zênite
Informação  e  Consultoria  S/A,  conforme  Informação  nº  3921  -  SRACF 0924395  e
despacho SRACF 0930198.

Vieram  os  autos  a  esta  Seção  de  Instrução  de  Contratações  para
verificação da compatibilidade de preços, despacho GSAD 0930099.

Para  aferição do  preço praticado pelo mercado,  foi  consultado  o  sítio
eletrônico  da  futura  contratada,  link:  https://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-
o-que-muda-com-a-lei-14133/ onde consta tabela de preços vigente 0930357; com valor,
por participante, de R$ 2.510,00 (dois mil quinhentos e dez reais).

As certidões de regularidade da empresa  e declaração de inexistência da
prática de nepotismo constam no evento 0926717, sendo atualizada a declaração SICAF
0930382 e juntada a certidão consolidada TCU 0930384.

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 Zênite Informação e Consultoria S/A, CNPJ:
86.781.069/0001-15 pelo valor total de R$ 14.231,70 (quatorze mil duzentos e trinta e
um reais e setenta centavos).
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À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em
13/08/2021, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em
13/08/2021, às 10:45, 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 0930385 e o código CRC DF6D593C.
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