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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de inscrição de 05 (cinco) servidores lotados na COFIN, no curso on

line de "Gestão Tributária de Contratos e Convênios", realizado pela Open Treinamentos e
Editora, na sistemática EAD - on line ao vivo no período de 18 a 22/10/2021, conforme proposta
presente no evento 0957731.

Vieram os autos para consolidação da instrução quanto à compatilidade de preços,
na forma já iniciada pelo requerente – Despacho GDG (0958830).

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.opentreinamentos.com.br/eventos/curso-online-gestao-tributaria-de-contratos-e-
convenios-ao-vivo/, registramos que o preço ofertado à administração é condizente com o
praticado pelo mercado. Dos autos, observamos, ainda, que foram juntadas notas de empenho de
objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, 0957761, 0957760 e 0957763,
reforçando tal demonstração.

Nesse sentido, ressaltamos que a proposta apresentada pela empresa contempla 01
(uma) cortesia, em virtude da participação de 04 (quatro) servidores, o que reduz o valor cobrado
por pessoa, de R$ 2.197,00 (dois mil cento e noventa e sete reais) para R$ 1.757,60 (um mil
setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), totalizando, assim, R$ 8.788,00 (oito mil
setecentos e oitenta e oito reais).

Foram juntados aos autos certidões de regularidade fiscal e tributária da empresa
(0957742, 0957745, 0957747, 0957749, 0957755 e 0957767; consulta ao CADIN (0957867);
consulta consolidada do TCU (0957767) e Declaração de Inexistência de Nepotismo (0957770).

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 OPEN TREINAMENTOS
EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.094.300/0001-51, no montante de
R$ 8.788,00 (oito mil setecentos e oitenta e oito reais).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 13/10/2021, às 17:34, 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 0958914 e o código CRC 3944C231.

https://www.opentreinamentos.com.br/eventos/curso-online-gestao-tributaria-de-contratos-e-convenios-ao-vivo/


13/10/2021 17:43 SEI/TRE-AL - 0958914 - Despacho

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1024917&infra_siste… 2/2

0007292-97.2021.6.02.8000 0958914v1


