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

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

Trata-se da participação do servidor Mac Shelby Jó de Souza,
no  Curso  19011  -  Windows  Server  2019  Administration  (WS-011),
promovido pela empresa KA SOLUTION INFORMATICA LTDA, conforme
demanda anunciada no Despacho STI (1007974) e INFORMAÇÃO Nº 563 -
TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF (1010124).

Os autos foram remetidos pela Diretoria-Geral para aferição da
compatibilidade do preço proposta pela empresa - Despacho GDG (1011019),
no montante de R$ 1.564,41 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e
quarenta e um centavos), conforme proposta presente no evento 

Para tanto,  após diversas  tratativas com a  empresa,  diante da
ausência  de  outras  documentações  com  objeto  semelhantes,  buscamos
contratações comercializadas pela futura contratada,  uma delas de idêntico
objeto  e  outras  duas  de  objeto  semelhante.  Registre-se  que  uma  das
contratações foi formalizada há mais de 1 (um) ano.

Evento Período Valor Total
Quantidade

Valor
hora/aula

por
participanteParticipantes Horas

1017525 Março – 2020
R$

10.560,00
8 40 R$ 33,00

1017522 Julho – 2021 R$ 3.797,54 2 32 R$ 59,34
1017492

e 1017496
Fevereiro –

2022
R$ 1.514,12 1 40 R$ 37,85

Proposta em análise R$ 1.564,41 1 40 R$ 39,11
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Foram  juntados  aos  autos  certidões  de  regularidade  fiscal  e
tributária da empresa, consulta ao CADIN e Declaração de Inexistência de
Nepotismo - 1017599 e 1013572.

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  KA  SOLUTION  INFORMATICA  LTDA,
CNPJ: 04.527.228/0001-95, no montante de R$ 1.564,41 (um mil quinhentos
e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Por oportuno, registramos que a proposta de preço atualizada já
foi solicitada e será juntada aos autos assim que entregue pela empresa.

À deliberação superior.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em
23/02/2022, às 15:17, 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 1017531 e o código CRC 2538E24A.
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