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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

Trata-se de solicitação da Comissão Permanente de Licitação,
de  participação  no  12º  Encontro  Regional  das  Contratações  Pública,   no
período de 21 a 24 de setembro deste ano, em São Luis/MA, a ser realizado
pela  Exceller  Gestão  Pública,  conforme demanda  anunciada  no  Despacho
CPL - 0935599.

Vieram os autos para aferição do valor proposto pela empresa
EXCELLER TREINAMENTOS EIRELI, no montante de R$ 7.700,00 (sete
mil e setecentos reais) -  0940167, contemplando a participação de 3 (três)
servidores.

Para tanto, com amparo no inciso II, artigo 7º da IN SEGES nº
73/2020,  após  verificação  da  tabela  de  preços  praticados  pela  futura
contratada  em  sua  página  eletrônica,  https://excellergestaopublica.com.br
/events/12o-encontro-regional-sao-luiz/,  registramos que o preço ofertado à
administração é condizente com o praticado pelo mercado.

As certidiões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada
foram juntadas aos autos, bem como a Declaração de Inexistência de Prática
de Nepotismo - 0940155, 0940157, 0940159, 0940160, 0940163 e 0940165.
Nesta oportunidade, juntamos, ainda, consulta consolidada TCU - 0942707.

Desta  forma,  sugerimos,  s.m.j.,  a  contratação  direta,  por
inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93
com a empresa EXCELLER TREINAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº
21.719.419/0001-78,  no  montante  de  R$  7.700,00  (sete  mil  e  setecentos
reais).
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À deliberação superior.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em
09/09/2021, às 09:47, 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 0942678 e o código CRC 403E7795.
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