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DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se da participação de servidores no Curso de

Formação de Agente de Contratação e Pregoeiro de Acordo com a
Nova Lei de Licitação, com Prática no Sistema Compras.gov.br
(comprasnet) e PNCP, que será realizado nos dias 25 e 26 de
novembro de 2021, na modalidade on line e 100% ao vivo, conforme
Informação 5525 - SRACF 0965457.   

 
Vieram os autos para aferição do valor proposto pela

empresa Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda, no
montante de R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais)
contemplando a participação de 3 (três) servidores, de acordo
despacho GDG 0966265 e proposta 0963484.

 
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://inovecapacitacao.com.br/curso/agente-de-contratacao-e-
pregoeiro-nova-lei-de-licitacao/, registramos que o preço ofertado à
Administração é condizente com o praticado pelo mercado, ver
evento 0966920.

 
As certidões de regularidade fiscal e trabalhista da

contratada foram juntadas aos autos, bem como a Declaração de
Inexistência de Prática de Nepotismo - 0965962. Nesta
oportunidade, juntamos, ainda, consulta consolidada TCU - 0966926.

 
Desta forma, sugerimos, s.m.j., a contratação direta, por

inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº
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8.666/93 com a empresa Inove Soluções em Capacitação e Eventos
Ltda, inscrita no CNPJ nº 23.880.650/0001-74, no montante de R$
2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais).

 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 28/10/2021, às 16:06, 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
0966928 e o código CRC D7FCBA68.
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
À AJ-DG
Em atenção ao despacho AJ-DG 0968918 informamos que

a inclusão de mais um servidor através da proposta 0967820 não
alterou o valor unitário de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) da
proposta inicial, evento 0963484.

 
Desta forma, ratificamos o despacho SEIC 0966928 com

sugestão, s.m.j., de contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93 com a
empresa Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda, inscrita no
CNPJ nº 23.880.650/0001-74, no montante de R$ 3.960,00 (três mil
novecentos e sessenta reais) para a participação de 04 (quatro)
servidores. Juntamos, ainda, a certidão atualizada do FGTS, 0968972.

 
À deliberação superior.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 04/11/2021, às 17:48, 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
0968952 e o código CRC 1DD4BB63.
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