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

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

Trata-se  da  participação  de  44  (quarenta  e  quatro)   servidores  no  curso
Formação e Qualificação de Multiplicadores de Treinamentos Para Mesários, no formato
EAD, promovido pela Empresa Conexxões, conforme Memorando nº 496 / 2022 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF (1053479) e Proposta (1055523) no valor total de R$
19.000,00 (dezenove mil reais) .

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para instrução,
nos termos do despacho GDG - 1057331.

Para  verificação  da  compatibilidade  do  preço,  foram  solicitados  
documentos de cursos  comercializados com conteúdo semelhante pela futura contratada,
nos termos do art. 7º e parágrafos da IN SEGES nº 73/2020.

A empresa Conexxões encaminhou documentações de contratações firmadas
com outros Regionais Eleitorais que demonstram que o preço ofertado à administração é
condizente com o praticado pelo mercado.

A consulta ao Cadin, a declaração de inexistência da prática de nepotismo e
certidões de regularidade constam dos eventos 1055591 e 1060381.

Desta forma, entendemos que resta demonstrada a compatibilidade do preço
ofertado, sugerindo, s.m.j, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos
do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93 com a ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 07.774.090/0001-17) no valor total de R$
19.000,00 (dezenove mil reais).

À deliberação superior.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em 06/05/2022, às
10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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