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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2023.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de participação de 40 (quarenta) servidores deste TRE em treinamento presencial sobre sistema Comprasnet, que será realizado na

modalidade presencial,  pela Empresa Q-TEC, no período sugerido de 10 a 14 de abril de 2023, conforme Memorando 1245837 e Informação 1256754.
 
Os autos vieram a esta Seção de Instrução de Contratações para verificação da compatibilidade de preços, despacho GDG - 1257516.
 
Esta unidade diligenciou a pretensa contratada visando a obtenção proposta atualizada e comprovações de contratações similares feitas pela Administração

Pública.
 
A empresa encaminhou nova proposta - 1258085; declaração de nepotismo - 1258515, várias certidões; notas fiscais com outras contratações semelhantes

por diversos órgãos - 1258313, bem como vários atestados de capacidades técnicas - 1258307.
 
Analisando-se a documentação encaminhada pela empresa, inclusive aquela referente a contratações anteriores, percebe-se que capacitação semelhante

àquela aqui tratada, quanto a conteúdo e modalidade presencial, foi ofertada ao TRE-AM por valor superior àquele ofertada a este Tribunal.  No Amazonas, o valor por
aluno foi de R$ 1.283,33 (um mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), enquanto neste Regional o valor seria de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por
discente.

 
Foram juntadas aos autos certidões de regularidade da empresa: CADIN - 1257199, SICAF - 1257198, CGU - 1256789, FGTS - 1256791 . Esta unidade

juntou Declaração de inexistência da prática de nepotismo (com domicílio bancário) - 1258515  e Certidão consolidada do TCU - 1258516.
 
Em comunicação eletrônica 1258228 , a empresa pugnou pela necessidade emissão de empenho até de 20/03, como forma de manter a data de início

sugerida.
 
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 Q-TEC

INFORMÁTICA, CNPJ 30.135.801/0001-2, no montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil), para a realização de Treinamento do Sistema Compras Contratos Presencial.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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