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Brasília, 12 e 14 de junho de 2019
Carga Horária:  16 horas/atividade 
Horário: 8h30 às 18h (com intervalo para almoço) 

12 e 14
de junho

(As melhores práticas de planejamento e fiscalização contratual. 
O processamento, passo a passo, da repactuação dos contratos de 
terceirização. Abordagem prática, à luz da IN 05/2018, do recente 
Decreto 9.507/2018 e da jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União e dos Tribunais Superiores)

COMO PLANEJAR, FISCALIZAR E PROCESSAR 
A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME AS 
DIRETRIZES DA IN 5/2017 E DO RECENTE 

DECRETO 9.507/2018
(Destaque para a recentíssima IN SEGES/ME, de 10/01/2019)

CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
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A partir de setembro de 2017, entraram em vigor importantes mudanças nas regras de contratação 
de serviços terceirizados no âmbito da Administração Pública, introduzidas pela Instrução 
Normativa n.º 5/2017, editada pela Secretaria de Gestão (SEGES), do extinto Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP).

Merece destaque a ênfase dada pela IN 05/2017 à fase de planejamento da contratação, tornando 
obrigatória a realização de estudos técnicos preliminares à contratação e a análise dos riscos 
associados à futura contratação, com vistas à definição de procedimentos específicos da 
fiscalização sob as vertentes técnica e administrativa. 

Relevante alteração, quanto ao planejamento anual das contratações, foi promovida pela 
recentíssima IN 01/2019, baixada pela Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Economia (ME), 
que revogou a IN 01/2018. 

Chama a atenção o contraste das disposições da IN 5/2017 com os procedimentos de fiscalização 
administrativa determinados pelo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão na Portaria 
409/2016, o que será objeto de análise crítica, bem como as disposições do recentíssimo Decreto 
9.507/2018 (com entrada em vigor no dia 22.01.2019), que passou a regulamentar a contratação de 
serviços, revogando o Decreto 2.271/97.

Ressalte-se que a IN 5/2017, alterada recentemente pela IN 07/2018, se aplica de forma cogente 
à Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, podendo ser adotada, a título 
de orientação, pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, bem como pelos órgãos 
integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público da União e do Tribunal 
de Contas da União, assim como por órgãos e entidades no âmbito dos Estados, Municípios e do 
Distrito Federal.

No contexto da gestão contratual, será dado especial enfoque à compreensão do instituto da 
repactuação (que é modalidade especial de reajuste), seus contornos jurídicos, balizamentos 
normativos e jurisprudenciais, além do seu processamento passo a passo, enfocando as ações 
exigíveis a cargo do gestor/fiscal do contrato no que diz respeito ao processamento do pedido da 
contratada.

O objetivo do treinamento é apresentar os procedimentos de planejamento, gestão e fiscalização de 
contratos de prestação de serviços e orientar os participantes quanto às melhores práticas a serem 
observadas durante a execução contratual. 

APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS
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PÚBLICO ALVO

METODOLOGIA

• Gestores e fiscais de contratos administrativos

• Assessores

• Consultores jurídicos

• Pregoeiros

• Membros da equipe de apoio

• Membros de comissões de licitação

• Profissionais do controle interno ou externo.

Exposição do conteúdo programático, mediante uso de recursos audiovisuais, proposição de 
questões para debate – casos práticos e situações concretas examinadas pelo TCU –, envolvendo os 
conhecimentos abordados.

Com esse objetivo em vista, serão:

• Destacadas as novidades e repercussões trazidas pela IN 5/2017 nos procedimentos de 
planejamento para a contratação de serviços contínuos pela Administração Pública e 
fiscalização dos respectivos contratos, em cotejo com a Portaria MP 409/2016 e com o 
recentíssimo Decreto Federal 9.507/2018;

• Objeto de debate o confronto das novas normas com o entendimento do TCU a respeito da 
matéria, destacando as inovações introduzidas pela IN 07/2018, o Decreto 9.507/2018 e a 
recentíssima IN 01/2019, no que toca ao planejamento, à fiscalização e à repactuação dos 
contratos de prestação de serviços;

• Discutidos pontos jurídicos relevantes em relação às alterações realizadas, notadamente no que 
se refere à fiscalização dos contratos de prestação de serviços terceirizados e a repactuação de 
preços de tais contratos;

• Compreendidas as recomendações e prescrições da legislação de licitações e contratos e da 
IN 5/2017, com as alterações promovidas pela IN 7/2018 e pelo recente Decreto 9.507/2018, 
aplicadas ao processamento do pedido de repactuação;

• Por fim, serão também compartilhadas sugestões práticas de procedimentos a adotar na 
fiscalização administrativa e na repactuação dos contratos, com apresentação modelos de 
documentos, roteiros e checklist’s de verificação.
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PRIMEIRO DIA (12.06.2019) E PARTE DA MANHÃ DO SEGUNDO DIA (13.06.2019) – INSTRUTOR LUIZ 
FELIPE BEZERRA ALMEIDA SIMÕES

APLICABILIDADE DA IN 5/2017

• Órgãos e entidades vinculados à disciplina da IN 05/2017
• Possibilidade de os entes públicos não vinculados editarem normas próprias

• Momento da entrada em vigor da IN 05/2017
• Situação dos contratos vigentes formalizados de acordo com a IN 2/2008

• Possibilidade ou não de prorrogação desses contratos (alteração promovida pela IN 
07/2018)

• Adequação, quando da prorrogação dos contratos, às regras impostas pelo Decreto 
9.507/2018

CONCEITOS IMPORTANTES

• O planejamento da contratação
• Conexão entre a contratação pretendida e o planejamento estratégico da organização
• Etapas do planejamento previstas na IN 5/2017
• Quais são as ações mínimas de planejamento para elaboração do Plano Anual de Contratações, 

conforme a disciplina da novíssima IN 01/2019
• Composição da equipe de planejamento

• Orientações para a indicação dos componentes da equipe
• Documentos produzidos na fase de planejamento

• Serviços de natureza continuada – elementos característicos
• O que são serviços de natureza continuada?
• A qualificação é casuística

• Caracterização do contrato de terceirização
• O que se entende por dedicação exclusiva de mão de obra. 
• O conceito dado pelo recente Decreto 9.507/2018

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

• Levantamento das necessidades e pesquisa de mercado para identificar soluções existentes
• Identificação da necessidade e da melhor solução existente
• A Definição do objeto como solução apta a prover a necessidade da Administração
• Dimensionamento da demanda pelos serviços
• Estimativa da quantidade de serviços e do custo correspondente
• Resultados pretendidos com a contratação dos serviços

• Viabilidade jurídica da terceirização
• Atividades que podem ser terceirizadas pela Administração
• Hipóteses de terceirização ilícita, conforme a disciplina do recente Decreto 9.507/2018

• Orçamento estimado

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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• A obrigatoriedade do orçamento estimado e a importância da planilha de custos e formação de 
preços

• A planilha é imprescindível para estimar o custo da contratação
• A planilha serve de parâmetro para julgamento das propostas
• A planilha serve de modelo para elaboração das propostas
• A planilha é base para a repactuação do contrato
• A planilha é instrumento de fiscalização do contrato

• Discussão acerca da obrigatoriedade de se anexar o orçamento (planilha preenchida pela 
Administração) ao edital de licitação

• Pesquisa de preços
• Realização da pesquisa de preços, conforme as orientações do TCU
• Últimas alterações da IN 5/2014 (que disciplina a pesquisa)
• Fontes aceitáveis, fontes prioritárias e fontes vedadas
• Quantidade de preços necessários para a instrução do processo

• Estimativa do quantitativo de pessoal
• Gerenciamento de Riscos

• Finalidade e atividades que o compõem
• Responsabilidade pela elaboração da documentação pertinente
• Conceito de Mapa de Riscos e sua utilização
• Necessidade de atualização dessas informações

ELABORANDO O TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO
 
•     A justificativa para a proposta de contratação

• Quem deve elaborar o projeto básico ou termo de referência, e em que momento
• Referência aos estudos técnicos preliminares
• Conexão entre a contratação e o planejamento estratégico institucional
• Benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação
• Justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada
• Demonstração dos resultados a alcançar com a contratação

• A definição do objeto – aspectos gerais
• Qualificação como serviço comum, para fins da adoção do Pregão

• Descrição detalhada dos serviços e de como eles serão executados
• Rotinas de Execução
• Critérios de acompanhamento e medição

• Métricas adotadas (posto ou horas de serviço x resultados)
• Metodologia de avaliação da qualidade – Instrumento de Medição do Resultado (IMR)
• Produtividades de referência

• Novas produtividades previstas para os serviços de limpeza
• Importância dessa definição e repercussão no julgamento das licitações

ELABORANDO O ATO CONVOCATÓRIO
• Diretrizes para a elaboração do ato convocatório
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• Novidades em relação às condições de participação na licitação e às exigências de habilitação
• Situações em que a proposta do licitante deve ser desclassificada

• Diferença entre preço estimado e preço máximo
• Necessidade de ser previsto preço máximo
• Repercussões no julgamento da licitação

• Conceito de preço inexequível
• Possibilidade de o licitante cotar valor zero para determinado custo unitário

• Momento, no âmbito do pregão, para apresentação e análise da planilha elaborada pelo 
licitante

• Cautelas na análise dessa planilha
• Procedimentos a serem adotados pelo pregoeiro diante de erros no conteúdo das planilhas 

apresentadas pelos licitantes
• Cuidados e polêmicas envolvidas no saneamento. Orientações do TCU
• Necessidade de utilização dos modelos de editais padronizados da AGU e dos Cadernos de 

Logística da Secretaria de Gestão (Seges/MP)
• Contratação de prestação de serviços por meio do sistema de credenciamento

O DEVER LEGAL DE FISCALIZAR OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA E A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
• O dever legal de designar formalmente o fiscal/gestor do contrato
• A possibilidade de fiscalização por equipe: atribuição de competências distintas para o fiscal 

técnico e o fiscal administrativo. A disciplina da IN 5/2017 e do Decreto 9.507/2018

MECANISMOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
• Revisão

• Reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito
• Fatos geradores

• Imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis
• Fato do príncipe

• Onerosidade excessiva
• Ausência de limites legais
• Formalização

• Reajuste
• Solução desenvolvida para períodos de alta inflação
• Periodicidade e marco para contagem

• Data-limite para apresentação da proposta
• Adoção de índices setoriais ou gerais

• Como o Decreto 9.507/2018 disciplina a aplicação do reajuste por índice financeiro
• Previsão contratual
• Formalização

• Repactuação
• Terceirização em sentido estrito

• Serviços contínuos
• Prestação mediante dedicação exclusiva da mão de obra
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• Espécie de reajuste
• Periodicidade e marco para contagem
• Repactuação em duas etapas

• Mão de obra: acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria
• Demais insumos: data da apresentação da proposta
• Como o Decreto 9.507/2018 disciplina a aplicação do instituto da repactuação

• Efeitos financeiros
• Renúncia tática ao direito de repactuar (preclusão lógica)
• Necessidade de previsão contratual
• Formalização

PARTE DA TARDE DO SEGUNDO DIA (13.06.2019) E TERCEIRO DIA (14.06.2019) – INSTRUTOR ERIVAN 
PEREIRA DE FRANCA

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
• Responsabilidade solidária por encargos previdenciários

• A disciplina do Decreto 9.507/2018 e da Lei das Estatais. É possível concluir-se pela
inexistência de responsabilidade pelos encargos previdenciários?

• Responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas
• A aplicação da Súmula 331 do TST em contraste com a disciplina legal
• O entendimento do STF sobre a possibilidade de atribuir-se responsabilidade à Administração

Pública na terceirização de serviços
• Alcance da responsabilidade subsidiária

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA IN 5/2017, EM COTEJO COM A PORTARIA MP 409/2016 E O 
RECENTE DECRETO 9.507/2018
• A técnica da fiscalização recomendada pelo TCU e contemplada pela IN 5/2017

• O abandono do modelo recomendado pelo TCU: a Portaria MP 409/2016 e o recente Decreto
9.507/2018

• Verificação do recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS) e do FGTS dos trabalhadores
empregados na execução do serviço

• Fiscalização do pagamento dos salários do pessoal empregado na execução do serviço
• Comprovação do pagamento de benefícios aos terceirizados: vale-transporte e auxílio-

alimentação
• Concessão e pagamento de férias
• Regularidade do pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores
• Procedimentos em caso de indícios de irregularidades ou inadimplemento das obrigações

trabalhistas e previdenciárias

OFICINA: ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL DA CONTRATADA, PARA VERIFICAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, TRABALHISTAS E PARA COM O FGTS
• Documentos de admissão dos trabalhadores: CTPS e exame médico admissional

• Roteiro de verificação
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• Recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS: análise da folha de pagamento, dos
relatórios da GFIP, da GPS e da GRF (documentos exigíveis até que seja implementado o eSocial)
• Folha de pagamento
• Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias de

Recolhimento (GPS e GRF)
• Roteiro de verificação da folha de pagamento, da GFIP, da GPS e da GRF

• Comprovantes de pagamento de salários
• Roteiro de verificação

• Vale-transporte e auxílio-alimentação
• Vale-transporte
• Auxílio-alimentação
• Roteiro de verificação

• Concessão e pagamento de férias
• Roteiro de verificação
• Documentos de demissão dos trabalhadores
• Roteiro de verificação

PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO (DETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PASSO A PASSO)
• Formação do processo

• Requisitos essenciais do pedido formulado pelo contratado
• Documentos a serem apresentados com o pedido
• Peças incluídas pelo servidor encarregado da instrução processual

• Instrução processual
• Histórico da contratação
• Análise do pedido – estudo dos principais itens objeto de apreciação
• Montagem da nova planilha de custos e formação de preços
• Encaminhamento

• Participação do fiscal do contrato na instrução do processo
• A adequação orçamentária e financeira para o incremento de despesa

• As implicações da Emenda Constitucional 95 (novo regime fiscal - “teto de gastos”) na decisão pela
repactuação dos contratos

QUESTÕES CONTROVERSAS ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO E A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO
• Parcelas remuneratórias e benefícios criados por norma coletiva de trabalho
• Participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa
• Negociação para exclusão ou redução de “itens gerenciáveis”. Exclusão, ou não, da rubrica “aviso

prévio trabalhado” após um ano de vigência do contrato; reflexos da Lei 12.506/2011 e a recente
jurisprudência do TCU sobre a matéria

• Impacto da reforma trabalhista na análise da repactuação dos contratos em que há prestação de
serviços em jornada de trabalho de 12 x 36
• Indenização pela supressão sistemática do intervalo intrajornada (alterações na planilha)
• Pagamento em dobro por trabalho realizado em feriados (exclusão da planilha)
• Adicional noturno sobre horas noturnas prorrogadas (não incidência)
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PALESTRANTE

Advogado (OAB/DF 18.166). Servidor do Tribunal de Contas da União desde 1997, onde exerceu as funções 
de Diretor de Apoio à Fiscalização de Contratos do TCU em Brasília/DF e Chefe do Serviço de Apoio à 
Fiscalização de Contratos e do Serviço de Instrução de Repactuações e Sanções Contratuais, ambos do TCU 
em Brasília/DF.

É professor das seguintes instituições: Instituto Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União (Escola 
Superior do TCU); Instituto dos Magistrados do Distrito Federal (IMAG-DF); Escola de Administração 
Fazendária (ESAF); e Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

É instrutor em cursos presenciais e à distância na área de gestão de contratos.

Advogado e pós-graduado em “Controle Externo – nível Especialização” pela Fundação Getúlio Vargas. 
Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União desde 1994, exercendo atualmente a 
função de Assessor de Ministro. Foi o responsável pela criação do “Informativo de Jurisprudência do TCU 
sobre Licitações e Contratos”. Foi Secretário de Licitações, Contratos e Patrimônio do TCU e Assessor do 
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU.

ERIVAN PEREIRA DE FRANCA

 LUIZ FELIPE BEZERRA SIMÕES
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BENEFÍCIOS:

• Material de apoio personalizado
(Kit dental, mochila com porta notebook, caneta e caderno capa dura)

• Livro: Lei 8.666/93 – Licitações, Contratos e outras normas pertinentes, organizada pelo
professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

• Certificado de participação
• 03 almoços
• 06 coffee breaks
• 03 sessões de ginástica laboral
• Uma assinatura exclusiva do Informativo Diário – Elo Consultoria.

INVESTIMENTO

O pagamento poderá ser efetuado via Nota de Empenho ou depósito em conta corrente, em favor da 
Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda.

Agência: 0452-9
Conta Corrente: 201.064-X

Agência: 0209
Conta Corrente: 600.202-2

FORMAS DE PAGAMENTO

Banco do Brasil BRB (Banco Regional de Brasília)

A cada 04 inscrições da mesma empresa, neste treinamento, 
concederemos a 5ª como cortesia.

R$ .625,00
(Dois mil seiscentos e vinte e cinco reais) 

  05 06

R$ 3.500,00
(Três mil e quinhentos reais)

  

R$ .975,00
(Dois mil novecentos e setenta e cinco reais) 

  05 06

Anexo Programação - Curso (0542777)         SEI 0004273-54.2019.6.02.8000 / pg. 10



11w w w . e l o c o n s u l t o r i a . c o m

Espaço de Eventos do Metropolitan Flat
SHN Quadra 2 Bloco H – Sobreloja
CEP: 70702-905
Brasília - DF

LOCAL DE REALIZAÇÃO

A Elo Consultoria se reserva no direito de adiar ou cancelar qualquer curso caso haja 
insuficiência de quórum.

BRASÍLIA - DF

Espaço de Eventos do Metropolitan Flat
SHN Quadra 2 Bloco H – Sobreloja
CEP: 70702-905
CNPJ: 00.714.403/0001-00
Inscrição Estadual - 07.353.404/001-85
Telefone: (61) 3327.1142 / 3328.1390
E-mail: elo@eloconsultoria.com

SÃO PAULO - SP

Av. Paulista, 37 - 4° andar – Bela Vista
CEP: 01311-902 São Paulo – SP
Telefone: (11) 2246-2736
E-mail: flaviacardoso@eloconsultoria.com

INFORMAÇÕES
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FICHA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE  
 

 
 IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

CPF              03993838408                                                                   
 
Sexo 

 M Data de 
Nasc 

       18   /   07    /  82    

Nome completo IURY ARAUJO SOUZA 

Endereço RUA DONA MARIETA LAGES, EDF SALUTE, AP 104 Nº 150 

Cidade/Estado MACEIÓ CEP 57050130 

Telefone 
Institucional [ 82  ] 2122-7652 Telefone Celular [ 82 ]99426-3223 

E-mail IURYSOUZA@TRE-AL.JUS.BR / IURYAS@MSN.COM 

Órgão ou 
Empresa 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE-AL CNPJ 06.015.04/0001-38 

Setor/Cargo SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS – ASSISTENTE IV 

Nome do 
responsável pela 
inscrição  

IURY ARAUJO SOUZA 
Telefone [        ] 

E-mail  

Nome do 
responsável 
financeiro (em caso 
de duvidas sobre a 
emissão da NF e/ou 
demais assuntos 
relacionados) 

IURY ARAUJO SOUZA 

Telefone [        ] 

E-mail  

VOCÊ JÁ FEZ OUTROS CURSOS NA ELO? (     )SIM                  (X )NÃO  

Evento 

COMO PLANEJAR, FISCALIZAR E PROCESSAR A 
REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, CONFORME AS DIRETRIZES DA IN 5/2017 E DO 
RECENTE DECRETO 9.507/2018 (Destaque para a recentíssima IN 

SEGES/ME, de 10/01/2019) 

Data 12 a 14 de Junho de 2019 
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Como você tomou conhecimento deste curso realizado pela Elo consultoria?  
(      ) E-mail                      (      ) Amigo/Colega               (       ) Telemarketing 
( X ) Site                           (      ) Revista/Jornal/TV        (       ) Visita                      
(      ) Trabalho                  (      ) WhatsApp                     (       ) Facebook 
(      ) Google                     (      ) Outro: _________________________ 
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21/05/2019 Email – Iury araujo souza – Outlook

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATcwMAItODA4MS04NzY3LTAwAi0wMAoARgAAAz8u%2F689SMZBn46OAOInbz1OBwB2hPx… 1/2

ENC: CONFIRMAÇÃO COMO PLANEJAR, FISCALIZAR E PROCESSAR A REPACTUAÇÃO
DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME AS DIRETRIZES DA IN
5/2017 E DO RECENTE DECRETO 9.507/2018 (Destaque para a recentíssima IN
SEGES/ME, de 10/01/2019) - INSTITUTO B

Elo Cursos <elocursos@eloconsultoria.com>
Ter, 21/05/2019 14:05
Para:  iuryas@msn.com <iuryas@msn.com>

6 anexos (1 MB)
REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS.docx; image001.jpg; image002.png; image003.jpg; image001.jpg; ~WRD254.jpg;

 
 
De: Elo Cursos [mailto:elocursos@eloconsultoria.com]  
Enviada em: terça-feira, 21 de maio de 2019 10:52 
Para: iurysouza@tre-al.jus.br 
Cc: carmemcamilo@eloconsultoria.com; flaviacardoso@eloconsultoria.com 
Assunto: CONFIRMAÇÃO COMO PLANEJAR, FISCALIZAR E PROCESSAR A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME AS DIRETRIZES DA IN 5/2017 E DO RECENTE DECRETO 9.507/2018
(Destaque para a recen�ssima IN SEGES/ME, de 10/01/2019) - INSTITUTO B
 
Prezado Sr. Iury Araujo Souza, bom dia!
Confirmamos sua inscrição no curso COMO PLANEJAR, FISCALIZAR E PROCESSAR A REPACTUAÇÃO
DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME AS DIRETRIZES DA IN 5/2017 E DO
RECENTE DECRETO 9.507/2018 (Destaque para a recen�ssima IN SEGES/ME, de 10/01/2019), que
será ministrado pelos  professor ERIVAN PEREIRA DE FRANCA e LUIZ FELIPE BEZERRA SIMÕES nos
dias 12 a 14 de junho de 2019, em Brasília/DF.
Carga Horária: 24 horas/a�vidade
Local: Brasília-DF
Espaço de Eventos do Metropolitan Flat 
SHN Quadra 2 Bloco H, Sobreloja / Brasília-DF  
CEP: 70702-905  
*Tarifa promocional para par�cipantes do evento
Horário: 8:30h às 18h
Bene�cios:
 

Material de apoio personalizado (Kit dental, mochila com porta notebook, caneta e caderno
capa dura)
Lei 8.666/93 – Licitações, Contratos e outras normas pertinentes, organizada pelo
professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
Certificado de participação
03 almoços
06 coffee breaks
03 sessões de ginástica laboral
Uma assinatura exclusiva do Informativo Diário – Elo Consultoria. 

Valor do Inves�mento Individual R$ 3.500, 00 (Três mil e quinhentos reais)
Lote 1: R$ 2.625,00 (Dois mil seiscentos e vinte e cinco reais) - até o dia 05/06
Lote 2: R$ 2.975,00 (Dois mil novecentos e setenta e cinco reais) - após o dia 05/06
Forma de Pagamento:  Nota de empenho ou Depósito Bancário.
Dados bancários:  
Ag: 0452-9  
C/C: 201.064-X  
Banco do Brasil
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21/05/2019 Email – Iury araujo souza – Outlook

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATcwMAItODA4MS04NzY3LTAwAi0wMAoARgAAAz8u%2F689SMZBn46OAOInbz1OBwB2hPx… 2/2

A CADA 4 INSCRIÇÕES DA MESMA EMPRESA, A ELO CONSULTORIA CONCEDE  A 5ª COMO
CORTESIA!
Dados da Empresa:  
Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos
Endereço:  
HOTEL METROPOLITAN  
SHN quadra 02, bloco H – Asa Norte, Brasília – DF, 70702-905  
CNPJ: 00.714.403/0001-00  
Inscrição Estadual: 07.353.404/001-85
 
Informamos que não somos optantes pelo simples.
 
A fim de atualizarmos nosso sistema, solicitamos o preenchimento da Ficha Cadastral que segue
anexa ao e-mail.  
 
Desde já agradecemos e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.  
 
 
Para maiores informações estamos à disposição.
 
Atenciosamente,
Nathália Oliveira                                         
Assistente de Comunicação
Tel: (61) 3328-1390
 

 
 
 

Livre de vírus. www.avast.com.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

REQUERIMENTO

À
SRACF (CODES)
 
Prezados,
 
Diante evolução do planejamento para capacitação dos

servidores desta Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, SEI
n.: 0002620-17.2019.6.02.8000,  Decisão da Presidência 1469,
evento 0539403, considerando a proximidade de realização do
curso "A Elaboração do Termo de Referência para Contratação de
Serviços, conforme as diretrizes da IN 5/2017 e do recente Decreto
9.507/2018 e da Portaria MP 443/2018", previsto para o próximo dia
30 e já autorizada a participação do servidor Iury Araújo Souza pela
Presidência, sugerimos a essa unidade a alteração para curso uma
"Como Planejar, Fiscalizar e Processar a Repactuação dos
Contratos de Prestação de Serviços, conforme as diretrizes
da IN 5/2017 e do recente Decreto 9.507/2018", que ocorrerá
no período de 12 a 14 de junho de 2019.

 
Sugestão essa que ocorre em razão de o curso

sugerido possuir conteúdo mais amplo, voltado não apenas ao
planejamento da contratação, mas abordando também aspectos
inerentes à fiscalização, renovação e repactuação dos contratos, em
total sintonia com as funções atualmente desempenhadas pelo
servidor na Gestão dos contratos atribuídos à SEGEC.

 
Dessa forma, anexamos ao presente os seguintes

documentos:
 
1. Programação - 0542777
2. Ficha de Inscrição - 0545113
3. Confirmação da inscrição - 0545114
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3. Confirmação da inscrição - 0545114
 
Atenciosamente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 21/05/2019, às 17:11, 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
0545322 e o código CRC F079AA83.

0004273-54.2019.6.02.8000 0545322v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3329 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,

 

Tratam os presentes autos de solicitação oriunda da SEGEC, visando a participação do
servidor Iury Araújo Souza no  Curso "Como Planejar, Fiscalizar e Processar a
Repactuação dos Contratos de Prestação de Serviços, conforme as
diretrizes da IN 5/2017 e do recente Decreto 9.507/2018"  que será realizado
em Brasília/DF de 12 a 14 de junho de 2019, a ser promovido pela Elo Consultoria.  

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros abaixo bem como novo
prospecto do curso, com os dados da carga horária corrigada, doc 0545586:

DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO
Como Planejar, Fiscalizar e Processar a Repactuação dos Contratos
de Prestação de Serviços, conforme as diretrizes da IN 5/2017 e do
recente Decreto 9.507/2018

SERVIDORES
INDICADOS Iury Araújo Souza

PERÍODO 12 a 14/06/2019

EMPRESA
PROPONENTE Elo Consultoria

LOCAL Brasília/DF

DESPESAS

Inscrição: R$2.625,00(a empresa se comprometeu em manter o
valor do Lote 1 mesmo que não seja enviada até o dia 5/6 a nota de
empenho)

Diárias: R$2.226,00

Passagens: R$1.500,00(valor estimado)
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TOTAL: R$6.351,00(seis mil trezentos e cinquenta e um
centavos)

 

RESUMO/INSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2019

A presente ação encontra-se se contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019, objeto
dos autos SEI nº 0007119-78.2018.6.02.8000. 

 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela, calculada
em R$6.351,00(seis mil trezentos e cinquenta e um
centavos), com a inscrição, diárias e passagens do servidor
indicado. Em relação à inscrição, solicitamos o
remanejamento no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) da Nota de Empenho nº 183/2019 de diárias
capacitação para compor o saldo reservado para as
contratações, conforme Despacho SRACF 0544065 nos
autos 0000200-39.2019.6.02.8000.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos consulta ao SICAF,  Declaração antinepotismo, CEIS
e CADIN

INSCRIÇÕES Realizadas, tendo em vista a autorização da participação nos autos
relacionados de nº 0002620-17.2019.6.02.8000, doc. 0539403.

 

Por fim,  sugerimos que os autos evoluam para análise e manifestação das unidades
superiores, como de costume.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 22/05/2019, às 13:27, 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
0545547 e o código CRC 2B18B3EB.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 00.714.403/0001-00
Razão Social: ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 06/11/2019
FGTS 29/05/2019
Trabalhista Validade: 10/11/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/06/2019
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 22/05/2019 12:10 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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22/05/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%2Corga… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

00.714.403/0001-00

Data da consulta: 22/05/2019 12:14:28 
Data da última atualização: 21/05/2019 18:00:07

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

Nenhum registro encontrado
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:

00714403
Título:

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVE
Situação:

Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario...

1 of 1 22/05/2019 12:17
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Brasília, 22 de maio de 2019 
 
 
 
 

 

A ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS 

LTDA., CNPJ Nº 00.714.403/0001-00 declara que não possui em seu quadro 

societário a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos 

membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de 

assessoramento dessa Corte Eleitoral de Justiça, nos termos da Resolução CNJ nº 

07/2005 com redação dada pela Resolução CNJ  nº 229/2016. 
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Brasília, 12 a 14 de junho de 2019
Carga Horária:  24 horas/atividade 
Horário: 8h30 às 18h (com intervalo para almoço) 

12 a 14
de junho

(As melhores práticas de planejamento e fiscalização contratual. 
O processamento, passo a passo, da repactuação dos contratos de 
terceirização. Abordagem prática, à luz da IN 05/2018, do recente 
Decreto 9.507/2018 e da jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União e dos Tribunais Superiores)

COMO PLANEJAR, FISCALIZAR E PROCESSAR 
A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME AS 
DIRETRIZES DA IN 5/2017 E DO RECENTE 

DECRETO 9.507/2018
(Destaque para a recentíssima IN SEGES/ME, de 10/01/2019)

CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Anexo prospecto do curso (0545586)         SEI 0004273-54.2019.6.02.8000 / pg. 25
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A partir de setembro de 2017, entraram em vigor importantes mudanças nas regras de contratação 
de serviços terceirizados no âmbito da Administração Pública, introduzidas pela Instrução 
Normativa n.º 5/2017, editada pela Secretaria de Gestão (SEGES), do extinto Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP).

Merece destaque a ênfase dada pela IN 05/2017 à fase de planejamento da contratação, tornando 
obrigatória a realização de estudos técnicos preliminares à contratação e a análise dos riscos 
associados à futura contratação, com vistas à definição de procedimentos específicos da 
fiscalização sob as vertentes técnica e administrativa. 

Relevante alteração, quanto ao planejamento anual das contratações, foi promovida pela 
recentíssima IN 01/2019, baixada pela Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Economia (ME), 
que revogou a IN 01/2018. 

Chama a atenção o contraste das disposições da IN 5/2017 com os procedimentos de fiscalização 
administrativa determinados pelo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão na Portaria 
409/2016, o que será objeto de análise crítica, bem como as disposições do recentíssimo Decreto 
9.507/2018 (com entrada em vigor no dia 22.01.2019), que passou a regulamentar a contratação de 
serviços, revogando o Decreto 2.271/97.

Ressalte-se que a IN 5/2017, alterada recentemente pela IN 07/2018, se aplica de forma cogente 
à Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, podendo ser adotada, a título 
de orientação, pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, bem como pelos órgãos 
integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público da União e do Tribunal 
de Contas da União, assim como por órgãos e entidades no âmbito dos Estados, Municípios e do 
Distrito Federal.

No contexto da gestão contratual, será dado especial enfoque à compreensão do instituto da 
repactuação (que é modalidade especial de reajuste), seus contornos jurídicos, balizamentos 
normativos e jurisprudenciais, além do seu processamento passo a passo, enfocando as ações 
exigíveis a cargo do gestor/fiscal do contrato no que diz respeito ao processamento do pedido da 
contratada.

O objetivo do treinamento é apresentar os procedimentos de planejamento, gestão e fiscalização de 
contratos de prestação de serviços e orientar os participantes quanto às melhores práticas a serem 
observadas durante a execução contratual. 

APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS
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PÚBLICO ALVO

METODOLOGIA

• Gestores e fiscais de contratos administrativos

• Assessores

• Consultores jurídicos

• Pregoeiros

• Membros da equipe de apoio

• Membros de comissões de licitação

• Profissionais do controle interno ou externo.

Exposição do conteúdo programático, mediante uso de recursos audiovisuais, proposição de 
questões para debate – casos práticos e situações concretas examinadas pelo TCU –, envolvendo os 
conhecimentos abordados.

Com esse objetivo em vista, serão:

• Destacadas as novidades e repercussões trazidas pela IN 5/2017 nos procedimentos de
planejamento para a contratação de serviços contínuos pela Administração Pública e
fiscalização dos respectivos contratos, em cotejo com a Portaria MP 409/2016 e com o
recentíssimo Decreto Federal 9.507/2018;

• Objeto de debate o confronto das novas normas com o entendimento do TCU a respeito da
matéria, destacando as inovações introduzidas pela IN 07/2018, o Decreto 9.507/2018 e a
recentíssima IN 01/2019, no que toca ao planejamento, à fiscalização e à repactuação dos
contratos de prestação de serviços;

• Discutidos pontos jurídicos relevantes em relação às alterações realizadas, notadamente no que
se refere à fiscalização dos contratos de prestação de serviços terceirizados e a repactuação de
preços de tais contratos;

• Compreendidas as recomendações e prescrições da legislação de licitações e contratos e da
IN 5/2017, com as alterações promovidas pela IN 7/2018 e pelo recente Decreto 9.507/2018,
aplicadas ao processamento do pedido de repactuação;

• Por fim, serão também compartilhadas sugestões práticas de procedimentos a adotar na
fiscalização administrativa e na repactuação dos contratos, com apresentação modelos de
documentos, roteiros e checklist’s de verificação.
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PRIMEIRO DIA (12.06.2019) E PARTE DA MANHÃ DO SEGUNDO DIA (13.06.2019) – INSTRUTOR LUIZ 
FELIPE BEZERRA ALMEIDA SIMÕES

APLICABILIDADE DA IN 5/2017

• Órgãos e entidades vinculados à disciplina da IN 05/2017
• Possibilidade de os entes públicos não vinculados editarem normas próprias

• Momento da entrada em vigor da IN 05/2017
• Situação dos contratos vigentes formalizados de acordo com a IN 2/2008

• Possibilidade ou não de prorrogação desses contratos (alteração promovida pela IN
07/2018)

• Adequação, quando da prorrogação dos contratos, às regras impostas pelo Decreto
9.507/2018

CONCEITOS IMPORTANTES

• O planejamento da contratação
• Conexão entre a contratação pretendida e o planejamento estratégico da organização
• Etapas do planejamento previstas na IN 5/2017
• Quais são as ações mínimas de planejamento para elaboração do Plano Anual de Contratações,

conforme a disciplina da novíssima IN 01/2019
• Composição da equipe de planejamento

• Orientações para a indicação dos componentes da equipe
• Documentos produzidos na fase de planejamento

• Serviços de natureza continuada – elementos característicos
• O que são serviços de natureza continuada?
• A qualificação é casuística

• Caracterização do contrato de terceirização
• O que se entende por dedicação exclusiva de mão de obra.
• O conceito dado pelo recente Decreto 9.507/2018

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

• Levantamento das necessidades e pesquisa de mercado para identificar soluções existentes
• Identificação da necessidade e da melhor solução existente
• A Definição do objeto como solução apta a prover a necessidade da Administração
• Dimensionamento da demanda pelos serviços
• Estimativa da quantidade de serviços e do custo correspondente
• Resultados pretendidos com a contratação dos serviços

• Viabilidade jurídica da terceirização
• Atividades que podem ser terceirizadas pela Administração
• Hipóteses de terceirização ilícita, conforme a disciplina do recente Decreto 9.507/2018

• Orçamento estimado

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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• A obrigatoriedade do orçamento estimado e a importância da planilha de custos e formação de
preços

• A planilha é imprescindível para estimar o custo da contratação
• A planilha serve de parâmetro para julgamento das propostas
• A planilha serve de modelo para elaboração das propostas
• A planilha é base para a repactuação do contrato
• A planilha é instrumento de fiscalização do contrato

• Discussão acerca da obrigatoriedade de se anexar o orçamento (planilha preenchida pela
Administração) ao edital de licitação

• Pesquisa de preços
• Realização da pesquisa de preços, conforme as orientações do TCU
• Últimas alterações da IN 5/2014 (que disciplina a pesquisa)
• Fontes aceitáveis, fontes prioritárias e fontes vedadas
• Quantidade de preços necessários para a instrução do processo

• Estimativa do quantitativo de pessoal
• Gerenciamento de Riscos

• Finalidade e atividades que o compõem
• Responsabilidade pela elaboração da documentação pertinente
• Conceito de Mapa de Riscos e sua utilização
• Necessidade de atualização dessas informações

ELABORANDO O TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO

• A justificativa para a proposta de contratação
• Quem deve elaborar o projeto básico ou termo de referência, e em que momento
• Referência aos estudos técnicos preliminares
• Conexão entre a contratação e o planejamento estratégico institucional
• Benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação
• Justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada
• Demonstração dos resultados a alcançar com a contratação

• A definição do objeto – aspectos gerais
• Qualificação como serviço comum, para fins da adoção do Pregão

• Descrição detalhada dos serviços e de como eles serão executados
• Rotinas de Execução
• Critérios de acompanhamento e medição

• Métricas adotadas (posto ou horas de serviço x resultados)
• Metodologia de avaliação da qualidade – Instrumento de Medição do Resultado (IMR)
• Produtividades de referência

• Novas produtividades previstas para os serviços de limpeza
• Importância dessa definição e repercussão no julgamento das licitações

ELABORANDO O ATO CONVOCATÓRIO
• Diretrizes para a elaboração do ato convocatório
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• Novidades em relação às condições de participação na licitação e às exigências de habilitação
• Situações em que a proposta do licitante deve ser desclassificada

• Diferença entre preço estimado e preço máximo
• Necessidade de ser previsto preço máximo
• Repercussões no julgamento da licitação

• Conceito de preço inexequível
• Possibilidade de o licitante cotar valor zero para determinado custo unitário

• Momento, no âmbito do pregão, para apresentação e análise da planilha elaborada pelo
licitante

• Cautelas na análise dessa planilha
• Procedimentos a serem adotados pelo pregoeiro diante de erros no conteúdo das planilhas

apresentadas pelos licitantes
• Cuidados e polêmicas envolvidas no saneamento. Orientações do TCU
• Necessidade de utilização dos modelos de editais padronizados da AGU e dos Cadernos de

Logística da Secretaria de Gestão (Seges/MP)
• Contratação de prestação de serviços por meio do sistema de credenciamento

O DEVER LEGAL DE FISCALIZAR OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA E A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
• O dever legal de designar formalmente o fiscal/gestor do contrato
• A possibilidade de fiscalização por equipe: atribuição de competências distintas para o fiscal

técnico e o fiscal administrativo. A disciplina da IN 5/2017 e do Decreto 9.507/2018

MECANISMOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
• Revisão

• Reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito
• Fatos geradores

• Imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis
• Fato do príncipe

• Onerosidade excessiva
• Ausência de limites legais
• Formalização

• Reajuste
• Solução desenvolvida para períodos de alta inflação
• Periodicidade e marco para contagem

• Data-limite para apresentação da proposta
• Adoção de índices setoriais ou gerais

• Como o Decreto 9.507/2018 disciplina a aplicação do reajuste por índice financeiro
• Previsão contratual
• Formalização

• Repactuação
• Terceirização em sentido estrito

• Serviços contínuos
• Prestação mediante dedicação exclusiva da mão de obra

Anexo prospecto do curso (0545586)         SEI 0004273-54.2019.6.02.8000 / pg. 30



7w w w . e l o c o n s u l t o r i a . c o m

• Espécie de reajuste
• Periodicidade e marco para contagem
• Repactuação em duas etapas

• Mão de obra: acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria
• Demais insumos: data da apresentação da proposta
• Como o Decreto 9.507/2018 disciplina a aplicação do instituto da repactuação

• Efeitos financeiros
• Renúncia tática ao direito de repactuar (preclusão lógica)
• Necessidade de previsão contratual
• Formalização

PARTE DA TARDE DO SEGUNDO DIA (13.06.2019) E TERCEIRO DIA (14.06.2019) – INSTRUTOR ERIVAN 
PEREIRA DE FRANCA

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
• Responsabilidade solidária por encargos previdenciários

• A disciplina do Decreto 9.507/2018 e da Lei das Estatais. É possível concluir-se pela
inexistência de responsabilidade pelos encargos previdenciários?

• Responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas
• A aplicação da Súmula 331 do TST em contraste com a disciplina legal
• O entendimento do STF sobre a possibilidade de atribuir-se responsabilidade à Administração

Pública na terceirização de serviços
• Alcance da responsabilidade subsidiária

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA IN 5/2017, EM COTEJO COM A PORTARIA MP 409/2016 E O 
RECENTE DECRETO 9.507/2018
• A técnica da fiscalização recomendada pelo TCU e contemplada pela IN 5/2017

• O abandono do modelo recomendado pelo TCU: a Portaria MP 409/2016 e o recente Decreto
9.507/2018

• Verificação do recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS) e do FGTS dos trabalhadores
empregados na execução do serviço

• Fiscalização do pagamento dos salários do pessoal empregado na execução do serviço
• Comprovação do pagamento de benefícios aos terceirizados: vale-transporte e auxílio-

alimentação
• Concessão e pagamento de férias
• Regularidade do pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores
• Procedimentos em caso de indícios de irregularidades ou inadimplemento das obrigações

trabalhistas e previdenciárias

OFICINA: ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL DA CONTRATADA, PARA VERIFICAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, TRABALHISTAS E PARA COM O FGTS
• Documentos de admissão dos trabalhadores: CTPS e exame médico admissional

• Roteiro de verificação
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• Recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS: análise da folha de pagamento, dos
relatórios da GFIP, da GPS e da GRF (documentos exigíveis até que seja implementado o eSocial)
• Folha de pagamento
• Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias de

Recolhimento (GPS e GRF)
• Roteiro de verificação da folha de pagamento, da GFIP, da GPS e da GRF

• Comprovantes de pagamento de salários
• Roteiro de verificação

• Vale-transporte e auxílio-alimentação
• Vale-transporte
• Auxílio-alimentação
• Roteiro de verificação

• Concessão e pagamento de férias
• Roteiro de verificação
• Documentos de demissão dos trabalhadores
• Roteiro de verificação

PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO (DETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PASSO A PASSO)
• Formação do processo

• Requisitos essenciais do pedido formulado pelo contratado
• Documentos a serem apresentados com o pedido
• Peças incluídas pelo servidor encarregado da instrução processual

• Instrução processual
• Histórico da contratação
• Análise do pedido – estudo dos principais itens objeto de apreciação
• Montagem da nova planilha de custos e formação de preços
• Encaminhamento

• Participação do fiscal do contrato na instrução do processo
• A adequação orçamentária e financeira para o incremento de despesa

• As implicações da Emenda Constitucional 95 (novo regime fiscal - “teto de gastos”) na decisão pela
repactuação dos contratos

QUESTÕES CONTROVERSAS ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO E A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO
• Parcelas remuneratórias e benefícios criados por norma coletiva de trabalho
• Participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa
• Negociação para exclusão ou redução de “itens gerenciáveis”. Exclusão, ou não, da rubrica “aviso

prévio trabalhado” após um ano de vigência do contrato; reflexos da Lei 12.506/2011 e a recente
jurisprudência do TCU sobre a matéria

• Impacto da reforma trabalhista na análise da repactuação dos contratos em que há prestação de
serviços em jornada de trabalho de 12 x 36
• Indenização pela supressão sistemática do intervalo intrajornada (alterações na planilha)
• Pagamento em dobro por trabalho realizado em feriados (exclusão da planilha)
• Adicional noturno sobre horas noturnas prorrogadas (não incidência)
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PALESTRANTE

Advogado (OAB/DF 18.166). Servidor do Tribunal de Contas da União desde 1997, onde exerceu as funções 
de Diretor de Apoio à Fiscalização de Contratos do TCU em Brasília/DF e Chefe do Serviço de Apoio à 
Fiscalização de Contratos e do Serviço de Instrução de Repactuações e Sanções Contratuais, ambos do TCU 
em Brasília/DF.

É professor das seguintes instituições: Instituto Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União (Escola 
Superior do TCU); Instituto dos Magistrados do Distrito Federal (IMAG-DF); Escola de Administração 
Fazendária (ESAF); e Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

É instrutor em cursos presenciais e à distância na área de gestão de contratos.

Advogado e pós-graduado em “Controle Externo – nível Especialização” pela Fundação Getúlio Vargas. 
Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União desde 1994, exercendo atualmente a 
função de Assessor de Ministro. Foi o responsável pela criação do “Informativo de Jurisprudência do TCU 
sobre Licitações e Contratos”. Foi Secretário de Licitações, Contratos e Patrimônio do TCU e Assessor do 
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU.

ERIVAN PEREIRA DE FRANCA

 LUIZ FELIPE BEZERRA SIMÕES
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BENEFÍCIOS:

• Material de apoio personalizado
(Kit dental, mochila com porta notebook, caneta e caderno capa dura)

• Livro: Lei 8.666/93 – Licitações, Contratos e outras normas pertinentes, organizada pelo
professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

• Certificado de participação
• 03 almoços
• 06 coffee breaks
• 03 sessões de ginástica laboral
• Uma assinatura exclusiva do Informativo Diário – Elo Consultoria.

INVESTIMENTO

O pagamento poderá ser efetuado via Nota de Empenho ou depósito em conta corrente, em favor da 
Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda.

Agência: 0452-9
Conta Corrente: 201.064-X

Agência: 0209
Conta Corrente: 600.202-2

FORMAS DE PAGAMENTO

Banco do Brasil BRB (Banco Regional de Brasília)

A cada 04 inscrições da mesma empresa, neste treinamento, 
concederemos a 5ª como cortesia.

R$ .625,00
(Dois mil seiscentos e vinte e cinco reais) 

  05 06

R$ 3.500,00
(Três mil e quinhentos reais)

  

R$ .975,00
(Dois mil novecentos e setenta e cinco reais) 

  05 06
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Espaço de Eventos do Metropolitan Flat
SHN Quadra 2 Bloco H – Sobreloja
CEP: 70702-905
Brasília - DF

LOCAL DE REALIZAÇÃO

A Elo Consultoria se reserva no direito de adiar ou cancelar qualquer curso caso haja 
insuficiência de quórum.

BRASÍLIA - DF

Espaço de Eventos do Metropolitan Flat
SHN Quadra 2 Bloco H – Sobreloja
CEP: 70702-905
CNPJ: 00.714.403/0001-00
Inscrição Estadual - 07.353.404/001-85
Telefone: (61) 3327.1142 / 3328.1390
E-mail: elo@eloconsultoria.com

SÃO PAULO - SP

Av. Paulista, 37 - 4° andar – Bela Vista
CEP: 01311-902 São Paulo – SP
Telefone: (11) 2246-2736
E-mail: flaviacardoso@eloconsultoria.com

INFORMAÇÕES

Anexo prospecto do curso (0545586)         SEI 0004273-54.2019.6.02.8000 / pg. 35



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
À senhora Secretária da SGP, para conhecimento

da Informação SRACF/CODES 0545547.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 22/05/2019, às 14:06, 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
0545658 e o código CRC 486BEB05.

0004273-54.2019.6.02.8000 0545658v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação da Seção de Gestão de Contratos -

SEGEC, vinculada à Secretaria de Administração para a
participação do servidor Iury Araújo Souza no curso "Como
Planejar, Fiscalizar e Processar a Repactuação dos Contratos
de Prestação de Serviços, conforme as diretrizes da IN 5/2017
e do recente Decreto 9.507/2018", cuja ação possui previsão no
Plano Anual de Capacitação 2019, a qual será promovida pela Elo
Consultoria, no período de 12 a 14 de junho de 2019, em Brasília/DF.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
3 3 2 9 0545547, encaminhamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, sugerindo, com base no artigo 10 da Res. TRE/AL
nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à Assessoria Jurídica/DG
para análise e emissão de parecer técnico sobre a legalidade da
contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 22/05/2019, às 17:42, 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
0545781 e o código CRC EC30C4A1.

0004273-54.2019.6.02.8000 0545781v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 23 de maio de 2019.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente deste TRE/AL, para a necessária e
prévia autorização acerca do pleito de capacitação constante
do presente processo.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/05/2019, às 10:58, 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
0546211 e o código CRC 0D0AC5F2.

0004273-54.2019.6.02.8000 0546211v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
Tendo em vista a autorização desta Presidência dos

autos do Procedimento SEI de nº 0002620-
17.2019.6.02.8000 (Decisão de evento 0539403), retorno os
autos à Diretoria-Geral para análise da regularidade jurídica
da contratação objeto dos autos, ressalvando-se a proximidade
do curso "Como Planejar, Fiscalizar e Processar a
Repactuação dos Contratos de Prestação de Serviços,
conforme as diretrizes da IN 5/2017 e do recente Decreto
9.507/2018", que ocorrerá no período de 12 a 14 de junho de
2019.

 
 

Valeska Soares Emídio Cunha
Assessora Especial da Presidência

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Especial, em 30/05/2019, às 17:43, 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
0547623 e o código CRC 136A206A.

0004273-54.2019.6.02.8000 0547623v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.
À SAD,
 
 
Para trazer aos autos a verificação da

compatibilidade de preço do curso ora tratado nestes autos.
 
 
Atenciosamente,  

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/05/2019, às 18:29, 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
0549669 e o código CRC 46CFB691.

0004273-54.2019.6.02.8000 0549669v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.
Reporto-me ao Despacho AJ-DG 0549669 para

remeter o feito à SEIC, para complemento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2019, às 19:24, 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
0549688 e o código CRC 8CD9AA3B.

0004273-54.2019.6.02.8000 0549688v1
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E-mail - 0549775

Data de Envio: 
  31/05/2019 09:09:21

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    elocursos@eloconsultoria.com

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE PREÇOS. TRE-AL.

Mensagem: 
  
Ilustre Mailton,

Bom dia,

Por necessário, para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação do Servidor Iury Araujo
Souza no Curso COMO PLANEJAR, FISCALIZAR E PROCESSAR A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ofertado por essa Instituição Elo, ora, muito atentamos a sua presteza, no
sentido de nos fazer remeter o quanto antes se lhe faça possível:

a) Algumas Notas de Empenho e/ou notas fiscais emitidos em nome de outros Órgãos da Administração
Pública Federal, de preferência; para que se possa comprovar a compatibilidade dos preços praticados.

Muito atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Anexo_0545114_email_confirmando_curso__iury.pdf
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E-mail - 0549780

Data de Envio: 
  31/05/2019 09:14:08

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    elocursos@eloconsultoria.com

Assunto: 
   SOLICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE PREÇOS. TRE-AL.

Mensagem: 
   
Ilustre Nathália Oliveira,

Bom dia,

Por necessário, para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação do Servidor Iury Araujo
Souza no Curso COMO PLANEJAR, FISCALIZAR E PROCESSAR A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ofertado por essa Instituição Elo, ora, muito atentamos a sua presteza, no
sentido de nos fazer remeter o quanto antes se lhe faça possível:

a) Algumas Notas de Empenho e/ou notas fiscais emitidos em nome de outros Órgãos da Administração
Pública Federal, de preferência; para que se possa comprovar a compatibilidade dos preços praticados.

Muito atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
Anexo_0545114_email_confirmando_curso__iury.pdf

Anexos:
    Anexo_0545113_inscricao_curso.pdf
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 00714403/0001-00
Razão Social: ELO CONSULT EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Endereço: ST SHN QUADRA 2 BLOCO H SN SLJ 54 / ASA NORTE / BRASILIA / DF /

70702-905
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 19/05/2019 a 17/06/2019
 
Certificação Número: 2019051900254790124537
 
 
Informação obtida em 31/05/2019, às 09:18:02.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certidão - FGTS - Complementar (0549794)         SEI 0004273-54.2019.6.02.8000 / pg. 44



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/05/2019 às 09:37) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 00.714.403/0001-00.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5CF1.1FF2.71FD.7226 

Gerado em: 31/05/2019 as 09:37:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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31/05/2019 Certidão de Inidôneos

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:6:::NO:3%2C6:P6_COD_CONTROLE:NSCK310519093625&success_msg=Q2VydGlk428gbmVnYXRpd… 1/2

 Certidão negativa de inidôneo emitida! 

Certidão

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS
 
 
 
 
 
Nome completo: ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 
 
CPF/CNPJ: 00.714.403/0001-00 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO
CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal,
por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

 
 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos
acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles
cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

 

 Voltar

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos  Fale conosco
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31/05/2019 Certidão de Inidôneos
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Certidão emitida às 09:36:25 do dia 31/05/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: NSCK310519093625 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

versão 2.3 Ativar Modo de Leitor de Tela



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos  Fale conosco
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3479 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 

Senhora Coordenadora,

 

1- Tratam os autos da Aquisição de Assinatura / Participação no Curso ofertado pela
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS - COMO PLANEJAR,
FISCALIZAR E PROCESSAR A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME AS DIRETRIZES DA IN 5/2017 E DO
RECENTE DECRETO 9.507/201 - do Servidor IURY ARAUJO SOUZA, a ocorrer entre
os dias 12 e 14 de junho do corrente ano, vistas as informações em evento (0542777).

2- Chegaram-nos os autos a esta Unidade para instrução complementar, na
conformidade de Despacho GSAD (0549688).

3- Tem-se, aqui, a proposta da empresa juntada, com demais informações pertinentes
ao Curso em questão – evento (0542777); apresentou-se a Declaração da inexistência
de prática de nepotismo, Res. Nº 229/2016 (0545579) e, a seguir, fez-se juntada da
documentação que comprova a necessária compatibilidade dos preços praticados
(0549877).

4- Foram juntadas as certidões negativas de débitos fiscais, tributários e trabalhistas -
ver eventos (0545569) e  (0549794), bem como se têm os resultados negativos das
pesquisas feitas ao CADIN (0545571), Portal da Transparência (0545570), CNJ e
TCU( 0549801).

5- De tal modo, vistas as informações que, smj, apontam para a inteira satisfação do
determinado em Despacho da AJ-DG (0549669), encaminhamos os autos para a devida
apreciação, com a sugestão de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos
termos do Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93, com a pessoa jurídica ELO
CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS, CNPJ: 00.714.403/0001-
00, no valor total de R$ 2.625,00 (Dois mil seiscentos e vinte e cinco reais), para
isncrição realizada até a data de 05/06/2019, e R$ 2.975,00 (Dois mil novecentos e
setenta e cinco reais), a partir de 06/06/2019.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 31/05/2019, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 31/05/2019, às 11:02, 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
0549826 e o código CRC 8C4754BE.

0004273-54.2019.6.02.8000 0549826v5
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                         SERVICO PUBLICO FEDERAL
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

                        N O T A  D E  E M P E N H O
                                                                  PAGINA:   1

 EMISSAO    : 20Mai19 NUMERO: 2019NE800187 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE   : 160076/00001 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
 CNPJ       : 00394452/0534-87 FONE: (61)3415-5125(SALC), 3415-4708(ALMOX)
 ENDERECO   : SMU - QGEX - BLOCO "G" - 2º ANDARAVENIDA DO EXÉRCITO-BRASÍLIA-DF
 MUNICIPIO  : 9701 - BRASILIA                            UF: DF CEP: 70630-901

 CREDOR     : 00714403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EV
 ENDERECO   : SHN QUADRA 2 BLOCO H SN SLJ   54 ASA NORTE
 MUNICIPIO  : 9701 - BRASILIA                            UF: DF CEP: 70702-905
 TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 DSMEM1600352019NC401165# INEX 11/2019-DCT(160076) ATENDER DESPESA COM CURSO DE
 REPACTUACAO DE CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS.REQ 01-DCODE/DESMEN(22ABR19)
 CC 11901  PROC ORIGEM: 2019IN00011

 CLASS : 1 52121 05153205820XJ0001 088999 0100000000 339039 160035 K2PDMGCSCTI
 TIPO  : ORDINARIO  MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE
 AMPARO: LEI8666           INCISO: 02     PROCESSO: 65383001531201926
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
 ORIGEM DO MATERIAL      :
 REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93               NUM. ORIG.:

 VALOR ORIGINAL :               2.625,00
 DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

 ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN
 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:              2.625,00
                                        VALOR DO SEQ. :              2.625,00

 CURSO APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL
 000017663
 Curso: Como Planejar, Fiscalizar e Processar a Repactuação dos Contratos de  P
 restação de Serviços, conforme as Diretrizes da IN 5/2017 e do recente Decreto
  9.507/2018 (Destaque para a recentíssima IN SEGES/ME, de 10/01/2019)

                                          T O T A L  :               2.625,00

        -----------------------------          -----------------------------
        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO
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                         SERVICO PUBLICO FEDERAL

 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

                        N O T A  D E  E M P E N H O

                                                                  PAGINA:   1

 EMISSAO    : 03Mai19 NUMERO: 2019NE000853 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA

 EMITENTE   : 080010/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

 CNPJ       : 03241738/0001-39 FONE: 011 31502321

 ENDERECO   : AV MARQUES DE SãO VICENTE 121    BLOCO A - 13 ANDAR

 MUNICIPIO  : 7107 - SAO PAULO                           UF: SP CEP: 01139-001

 CREDOR     : 00714403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EV

 ENDERECO   : SHN QUADRA 2 BLOCO H SN SLJ   54 ASA NORTE

 MUNICIPIO  : 9701 - BRASILIA                            UF: DF CEP: 70702-905

 TAXA CAMBIO:

 OBSERVACAO / FINALIDADE

 2019LI000834

 PROAD-23195/2019

 CLASS : 1 15103 02122057142560035 084993 0100000000 339039 000000

 TIPO  : ORDINARIO  MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO

 AMPARO: LEI8666           INCISO: 02     PROCESSO: CD-085/2019

 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP / 7107

 ORIGEM DO MATERIAL      :

 REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93               NUM. ORIG.:

 VALOR ORIGINAL :               7.875,00

 SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS**********************************

 ******************************************************************************

 ******************************************************************************

 ******************************************************************************

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

 ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN

 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                3 VALOR UNITARIO:              2.625,00

                                        VALOR DO SEQ. :              7.875,00

 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FABIANA DOCAMPO FERRARI, MATRÍCULA 162019, RICARDO

 BRANDÃO LONGO, MATRÍCULA 164828 E MICHELE LEITE CALADO, MATRÍCULA 157449,   NO

 "CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - O PREENCHIMENTO PASSO A PASSO     DA

 PLANILHA DE CUSTOS DA IN 05/2018 (ALTERADA PELA IN 07/2018) - 2ª EDIÇÃO",  NOS

 DIAS 22/05 A 24/05/2019, EM BRASÍLIA E TERÁ CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS.

 *** PEDIDO DE EMPENHO Nº 082/2019.

                                          T O T A L  :               7.875,00

        -----------------------------          -----------------------------

        PAULO JORGE PERALTA                    ANTONIO FABIO FIGUEIREDO

        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO

ANTONIO
FABIO
FERNANDES
FIGUEIRED
O

PAULO
JORGE
PERALT
A
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