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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 março de 2022.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de solicitação de participação do servidor Sérgio Vilela

Menegaz Lima em curso de formação de pregoeiros, a ser promovido pela
empresa Professora Antonieta Cursos e Capacitação, conforme demanda
anunciada no Memorando nº 264 / 2022 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAE (1022509).

Vieram os autos para aferição da compatibilidade do preço
ofertado - Despacho GDG (1027081).

Inicialmente os autos estavam direcionados para a realização da
citada capacitação no formato presencial. Porém, após contato com a empresa,
foi esclarecido que não existe turna formada para aquela modalidade.

Em virtude disto, consultamos a unidade solicitante acerca do
interesse na participação do curso no formato atualmente disponível, online e ao
vivo, no montante de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais) por
aluno, conforme folder presente no evento 1027305.

Para compatibilidade desse valor, 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://professoraantonieta.com.br/formacao-capacitacao-e-
atualizacao-de-pregoeiro-teoria-e-pratica/, registramos que o preço ofertado à
Administração é condizente com o praticado por ela no mercado.

Foram juntadas aos autos certidões de regularidade fiscal e
tributária da empresa, consulta ao CADIN, consulta ao TCU e Declaração de
Inexistência de Nepotismo - 1026737 e 1027501.

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 PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO
PROFISSIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.375.180/0001-60, no montante
de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais).

https://professoraantonieta.com.br/formacao-capacitacao-e-atualizacao-de-pregoeiro-teoria-e-pratica/
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Por oportuno, sugerimos, ainda, que os sejam devolvidos à
SRACF para ajuste da instrução efetuada, quanto ao formato da capacitação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 15/03/2022,
às 18:34, 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 1027480 e o código
CRC 3884F97F.
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