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

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2023.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de participação do servidor Daniel Clovis Freitas Pimentel no curso promovido pela empresa CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO

LTDA, "Legislação de Pessoal no Serviço Público: Lei 8.112/90", que acontecerá no período de 15 a 17/03/2023, conforme Informação nº 524-SRACF, evento 1239935.
 
Os autos vieram a esta Seção de Instrução de Contratações para realização da compatibilidade de preços e juntada das certidões, despacho GSAD 1242072.
 
Após verificação da tabela de preços praticados pela futura contratada em sua página eletrônica, https://consultre.com.br/ensino-presencial/cursos/legislacao-

de-pessoal/, registramos que o preço ofertado à Administração é condizente com o praticado por ela no mercado; inclusive, após contato telefônico, a empresa encaminhou
proposta, ofertando desconto, onde a inscrição será no valor de R$ 3.125,50 (três mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos),  evento 1242564.

 
Foi atualizada a certidão SICAF 1242514 e juntada a certidão consolidada do TCU, 1242516. A declaração de inexistência da prática de nepotismo consta no

evento 1240113.
 
Desta forma, sugerimos, s.m.j., a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 74, III da Lei nº 14.133/2021 com a

empresa CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.003.671/0001-53, no montante de R$ 3.125,50 (três mil cento e vinte e cinco
reais e cinquenta centavos).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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