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

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

Tratam os autos da participação de 04 (quatro) servidores no Curso "Pen
Test: Técnicas de Intrusão em Redes Corporativas", proposta 0927167  no valor total de
R$ 5.980,00 (cinco mil  novecentos e  oitenta reais)  e  valor,  por  participante,  de R$
1.495,00 (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais) a ser realizado na modalidade
EAD,  no  período  de  09/09/2021  a  30/09/2021,  com  a  empresa  4Linux  Software  e
Comércio de Programas Ltda, conforme Informação nº 4074 - SRACF 0928357.

Vieram  os  autos  a  esta  Seção  de  Instrução  de  Contratações  para
verificação da compatibilidade de preços, despacho GSAD 0929309.

A  empresa  encaminhou  03  (três)  notas  fiscais  do  mesmo  curso,
contratados  entre  o  final  do  ano  passado  e  primeiro semestre  deste  ano,  com valor
unitário de R$ 1.365,00 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais); realizados, segundo a
empresa, antes do reajuste aplicado para a próxima turma, conforme  demonstrado no
link enviado pela proponente para a aferição do preço de mercado, https://4linux.com.br
/cursos/precos-e-datas/?proximas-turmas-by-curso&cursocod[]=507, eventos 0932580 e
0932583.

As certidões de regularidade da empresa  e declaração de inexistência da
prática  de  nepotismo  constam nos  eventos  0928423  e  0930288,  sendo  atualizada  a
declaração SICAF 0932650 e juntada a certidão consolidada TCU 0932652.

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 4Linux Software e Comércio de Programas
Ltda, CNPJ: 04.491.152/0001-95 pelo valor total de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos
e oitenta reais).
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À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico Judiciário, em
18/08/2021, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em
18/08/2021, às 16:13, 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 0932668 e o código CRC 92CADF5E.

0005646-52.2021.6.02.8000 0932668v1

SEI/TRE-AL - 0932668 - Despacho https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

2 of 2 19/08/2021 17:04


