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

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.

Senhor Secretário de Administração,

Trata-se  de  proposição  de  contratação  de  empresa  para
realização de capacitação para 23 (vinte e três) servidores deste Regional, em
treinamento relativo à temática de reajuste de contratos, no total 20 (vinte)
horas, conforme INFORMAÇÃO Nº 6055 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES
/SRACF - 1150223.

Vieram os autos para instrução da contratação, Despacho GDG
- 1154408, mediante a aferição da compatibilidade do preço proposto pela
empresa Conexxões, no montante total de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e
quinhentos reais).

Para tanto, solicitamos, 1154775, notas de empenho e/ou notas
fiscais  de outros  órgãos da administração pública e/ou empresas  privadas,
para comprovação do preço praticado (artigo 7º da na IN SEGES nº 73/2020),
tendo sido encaminhadas notas de empenhos deste exercício, 1156719, que
demonstram que o preço cobrado a este Regional é o mesmo praticado pela
empresa em outras contratações semelhantes.

Foram juntadas aos autos certidão de regularidade da empresa,
consulta  ao TCU e  ao  Cadin  e  Declaração  de  Inexistência  de  Nepotismo
- 1153886 e 1156836.

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  ESCOLA  DE  NEGOCIOS  CONEXXOES  -  EDUCACAO
EMPRESARIAL  LTDA,  inscrito  no  CNPJ  nº  07.774.090/0001-17,  no
montante de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais).

À deliberação superior.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção, em
22/09/2022, às 13:08, 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 1156752 e o código CRC 77380F8E.
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