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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.

 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de participação do servidor José Carlos de Souza, designado Pregoeiro do

Órgão, nos termos da Portaria Presidência 168/2021 (doc. 0957271), no Curso de "Formação e
Atualização de Pregoeiros - Pregão Presencial, Eletrônico e o Pregão no Sistema de Registro de
Preços", ofertado pela ELO Consultoria Empresarial e Produção de Eventos LTDA., CNPJ:
00.714.403/0001-00, a ser realizada, em formato EAD, no período de 8 a 12 de novembro
próximo, conforme Memorando nº 915 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD (0957272)

Os autos foram remetidos pela Diretoria-Geral (0959637) para verificação da
compativilidade do preço ofertado pela empresa, no montante de R$ 1.290,00 (um mil duzentos
e noventa reais), conforme proposta presente no evento 0957270.

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://www.eloconsultoria.com/_clientes/formacao-e-atualizacao-de-pregoeiros-
pregao-presencial-eletronico-e-o-pregao-no-sistema-de-registro-de-precos/, registramos que o
preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado. 

Foram juntados aos autos certidões de regularidade fiscal e tributária da empresa e
Declaração de Inexistência de Nepotismo - 0958252.

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 ELO CONSULTORIA
EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.714.403/0001-
00, no montante de 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 15/10/2021, às 09:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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