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

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.

 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se da realização da capacitação OFICINA LET'S GOV -

FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR
PÚBLICO, promovida pela empresa WEGOV - Treinamento para Gestão
Pública, para os membros da Liods local, instituídos pela Portaria Presidência
31 - 1006080, com a carga horária de 16 (dezesseis) horas.

Foram apresentados os valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) para a modalidade remota e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a
presencial, para até 30 (trinta) participantes, conforme proposta de preço
presente no evento 1005658.

Em virtude do reduzido número de participantes anunciados
na INFORMAÇÃO Nº 412 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
(1006694), no total de 8 (oito), questionamos à empresa a possibilidade de
oferta de desconto. Em resposta a empresa informa que infelizmente não
cobra por participantes e sim por hora/aula - 1012692.

Para a modalidade remota, a compatibilidade do valor ofertado,
nos termos do inciso I e §2º do artigo 7º da IN SEGES nº 73/2020, foi realizada
a partir de valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela
futura contratada, bem como, de forma excepcional, em virtude do quantitativo
reduzido de contratações semelhantes, valores de contratações de objetos de
mesma natureza, realizadas em abril, setembro e outubro/2021, conforme
documentações constantes dos documentos 1010954 e 1011788. 

Não foram apresentadas documentações que demonstrassem a
compatibilidade de preço para a modalidade presencial.

Foram juntados aos autos certidões de regularidade fiscal e
tributária da empresa, consulta ao CADIN e Declaração de Inexistência de
Nepotismo - 1007809 e 1011848.
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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 WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA
LTDA, CNPJ: 21.922.841/0001-26, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), para o curso na modalidade remota.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 14/02/2022,
às 11:51, 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 1011802 e o código
CRC 7F9A20A5.
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