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Memorando nº 548 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AGE
Maceió, 27 de junho de 2019.

Para: Diretor- Geral

Assunto: Contratação de curso in company sobre COSO, COBIT e ITIL.

 

Senhor Diretor,
Com os cumprimentos de estilo, informo a Vossa

Senhoria que em reunião realizada pelo Comitê de Governança em
TIC, ocorrida nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2019, esta Assessoria
de Gestão Estratégica ficou incumbida de propor contratação de
curso in company sobre COSO, COBIT e ITIL, bem como a aquisição
eletrônica dos normativos técnicos voltados à gestão da Tecnologia
da Informação.

Conforme salientado, no encontro, a utilização dessas
ferramentas é de fundamental importância para uma perfeita
aplicação dos novos mecanismos de governança de TI que se busca
implantar, neste Tribunal, sendo, inclusive, utilizado nacionalmente
pelos Tribunais que possuem as melhores avaliações neste segmento.

Neste passo, torna-se de fundamental importância ser
avaliado, por esta administração, a possível implementação desta
sistemática que, salvo melhor juízo, deve ser iniciada através da
realização de curso de capacitação dos servidores e a respectiva
compra dos normativos técnicos em formato eletrônico.

Em sendo assim, face à urgência e existência de
possíveis entraves à melhoria da maturidade da Governança de TIC,
bem como a necesidade de definição das ações necessárias para o
alcance de melhor rendimento no questionário de governança de TIC
proposto anualmente pelo CNJ é que submeto a  Vossa Senhoria a
presente proposta de contratação.
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/AGE

 

1. Identificação da Reunião:

Data: 17/06/2019.

Horário: 13h.

Local: Sala de reunião da Direção-Geral do TRE-AL, 11º andar.

Objetivo da reunião: Avaliação dos possíveis entraves e definição das linhas iniciais
para consecução dos objetivos do CGOVTIC.

2. Discussão  e deliberação sobre os assuntos da pauta:

De início, o Senhor Diretor-Geral asseverou que a reunião foi designada com o
objetivo de avaliar possíveis entraves à melhoria da maturidade da
Governança de TIC e definir as ações necessárias para o alcance de melhor
rendimento no questionário de governança de TIC proposto anualmente pelo
CNJ.  De início, o Assessor de Gestão Estratégica da Diretoria-Geral registrou
a necessidade de designação de servidor(a) para secretariar cada Comissão
instituída no âmbito do Tribunal, para que a AGE possa direcionar seus
esforços com as ações gerenciais, posicionamento que foi aceito pela
Comissão. Em seguida, a Comissão deliberou que cada unidade que tenha
maior afinidade com a temática, com a colaboração do Secretário de TI, analize
os documentos costantes das páginas dos Tribunais com boa avaliação no
iGOv-TIC-JUD, para verificar a possibilidade de adoção das boas práticas no
âmbito deste Regional. Ato contínuo, os membros da Comissão passaram a
analisar, ponto a ponto, os itens constantes do questionário de governança
referente ao ano de 2018, deliberando, principalmente, sobre aqueles em que
é possível alcançar melhora na situação do Tribunal no que se refere à
governança de Teconologia da Informação e Comunicação, conforme tabela a
seguir apresentada:

 

DESCRIÇÃO
DAS AÇÕES DELIBERAÇÃO  UNIDADE

RESPONSÁVEL

1.2.j. A Política de Gestão
de Pessoas de TIC que
promove a análise
situacional da área de TIC,
a minimização da evasão e
a valorização dos
servidores do quadro
permanente do órgão,
dentre outros, é
formalmente INSTITUÍDA.

Solicitar, junto às unidades
vinculadas à Presidência, o
rápido andamento do processo
para que a minuta possa ser
examinada pelo Plenário.            
                                                       
          

 AGE
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1.3.a. O Comitê de
Governança de TIC DEFINE
e COMUNICA as diretrizes
para a obtenção de
resultados com o uso da
Tecnologia da Informação e
Comunicação.

As diretrizes são estabelecidas pelo
Comitê de Governança de TIC.
Verificar aprovação do PDTIC (SEI
nº 0004957-47.2017.6.02.8000). Há
que se elaborar documento para
que o Comitê de Governança aprove
formalmente para posterior
divulgação.

 AGE

1.3.b. O Comitê de
Governança de TIC DEFINE e
COMUNICA as diretrizes para
gestão do portfólio de
projetos e de ações de TIC,
inclusive define critérios de
priorização e de alocação
orçamentária.

Elaborar minuta de ato normativo
para que, após aprovação pelo
Comitê de Governança, seja
submetido à Presidência do
Tribunal

AGE

1.3.d. O Comitê de
Governança de TIC DEFINE
e COMUNICA diretrizes
para avaliação do
desempenho de TIC.

Apresentar na próxima
reunião relatório suscinto sobre
os indicadores constantes do
Planejamento Estratégico de
TIC.

 STI

1.4.d. A Política de Gestão
de Pessoas de TIC é
DISPONIBILIZADA em local
de fácil acesso e livre no
sítio do órgão na
INTERNET.

Solicitar à Presidência a publicação
após a aprovação da norma.
Depende do item 1.2.j.

AGE

1.4.h. Os resultados com
uso da Tecnologia da
Informação e Comunicação,
projetos e ações são
DISPONIBILIZADOS em
local de fácil acesso e livre
na INTRANET do órgão.

Depende do item 1.3.d.  - 

1.4.n. O portfólio de
projetos de TIC é
REVISADO e
DISPONIBILIZADO em local
de fácil acesso e livre na
INTRANET do órgão.

Depende de aprovação da minuta
de portfólio  -

1.4.p. O catálogo com os
acordos de nível de
serviços essenciais de TIC,
definidos pelos seus
respectivos clientes
demandantes, é REVISADO
e DISPONIBILIZADO em
local de fácil acesso e livre
na INTRANET do órgão.

Propor a instituição de comissão ou
grupo de trabalho para análise das
boas práticas em outros Tribunais.

 Comitê de
Governança
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2.1. Em relação à estrutura organizacional.

2.1.b. Há no organograma
da área de TIC OU do órgão
unidade(s) responsável(is)
diretamente pelo
Macroprocesso de
Segurança da Informação,
bem como de todos os seus
processos mínimos
estabelecidos na ENTIC-
JUD.

Modificar o Regulamento da
Secretaria de moda a incluir nas
atribuições da Coordenadoria de
Soluções Corporativas a
Coordenação da Comissão de
Segurança da Informação.

AGE

2.3.e. O processo de
planejamento orçamentário
de TIC é EXECUTADO de
acordo com o seu ato
constitutivo.

Tal ação é impactada
diretamente pelos
contigenciamentos
orçamentários decorrentes do
cenário orçamentário restritivo.

 -

2.3.g. O processo de
gerenciamento de projetos
de TIC é formalmente
INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.

 
Propor à Presidência a criação
de comissão ou grupo de
trabalho para estudar as boas
práticas de outros Tribunais 

 

 Comitê de
Governança

2.3.h. O processo de
gerenciamento de projetos
de TIC é EXECUTADO de
acordo com o seu ato
constitutivo.

2.3.i. O processo de
gerenciamento de projetos
é REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando
necessário.

2.3.j. O processo de
gerenciamento de
capacitação de TIC é
formalmente INSTITUÍDO
como norma de
cumprimento obrigatório.

 
 Elaborar minuta de ato

normativo instituindo o
gerenciamento de capacitação
de TIC.

SGP
 2.3.k. O processo de

gerenciamento de
capacitação de TIC é
EXECUTADO de acordo com o
seu ato constitutivo.
2.3.l. O processo de
gerenciamento de
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capacitação de TIC é
REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando
necessário.
2.3.p. O processo de
gerenciamento de contratos
de TIC é formalmente
INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.

Elaborar minuta de ato
normativo instituindo o processo
de gerenciamento de contratos
de TIC.

 

SAD
 

2.3.q. O processo de
gerenciamento de contratos
de TIC é EXECUTADO de
acordo com o seu ato
constitutivo.
2.3.r. O processo de
gerenciamento de contratos
de TIC é REVISADO
anualmente e APERFEIÇOADO
quando necessário.
2.3.s. O processo de gestão
por competências é
formalmente INSTITUÍDO
como norma de cumprimento
obrigatório.

Depende da instituição da
gestão por competências no
Tribunal.

-

2.3.t. O processo de gestão
por competências é
EXECUTADO de acordo com o
seu ato constitutivo.

Depende da instituição da
gestão por competências no
Tribunal.

-

2.3.u. O processo de gestão
por competências é
REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando
necessário.

Depende da instituição da
gestão por competências no
Tribunal

 -

2.4. Em relação aos processos de segurança da informação
2.4.d. O processo de
classificação e tratamento da
informação é formalmente
INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.  

O processo já foi instituído. A
Secretaria Judiciária deverá
apresentar informações sobre a
execução do processo de
classificação da informação

 

SJ

2.4.e. O processo de
classificação e tratamento da
informação é EXECUTADO de
acordo com o seu ato
constitutivo.
2.4.f. O processo de
classificação e tratamento da
informação é REVISADO
anualmente e APERFEIÇOADO
quando necessário.
2.4.g. O processo de
gerenciamento de riscos de
segurança da informação é
formalmente INSTITUÍDO
como norma de cumprimento
obrigatório.

 2.4.h. O processo de
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2.4.h. O processo de
gerenciamento de riscos de
segurança da informação é
EXECUTADO de acordo com o
seu ato constitutivo.

Secretaria de Tecnologia da
Informação vai elaborar minuta de
normativo sobre instituição do
gerenciamento de riscos de TIC.

 

STI

2.4.i.O processo de
gerenciamento de riscos de
segurança da informação é
REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando
necessário.
2.4.p. O processo de
gerenciamento de incidentes
de segurança da informação
é formalmente INSTITUÍDO
como norma de cumprimento
obrigatório.  

Secretaria de Tecnologia da
Informação vai elaborar minuta de
normativo sobre instituição do
gerenciamento de incidentes de
segurança da informação.

 

STI
2.4.q. O processo de
gerenciamento de incidentes
de segurança da informação é
EXECUTADO de acordo com o
seu ato constitutivo.
2.4.r. O processo de
gerenciamento de incidentes
de segurança da informação é
REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando
necessário.

 
Outras deliberações:
 
O Comitê de Governança de TIC atuará de forma colaborativa ao

Secretário de Tecnologia da Informação no preenchimento do próximo
questionário de Governança de TIC.

Próxima reunião dia 18/06/2019 às 13h30.
Nada mais havendo a tratar, foi determinado o encerramento da

reunião, da qual se extrai a presente ata que segue assinada eletronicamente
pelos presentes.

 
3. Identificação dos participantes:
 
Diretor-Geral – Filipe Lôbo Gomes;
Representante da Secretaria de Administração – José Ricardo

Araújo e Silva;
Representante da Secretaria Judiciária – David Magalhães de

Azevedo;
Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação –

Carlos Henrique Tavares Méro;
Representante da Assessoria de Gestão Estratégica – Ney Willer

Santos Silva da Palma;
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Santos Silva da Palma;
Representante da Assessoria de Gestão Estratégica – Renato

Floering Tavares;
Representante da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria

– Giane Duarte Coelho Moura.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 19/06/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 19/06/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/06/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID MAGALHÃES DE AZEVEDO,
Secretário Substituto, em 25/06/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria, em 26/06/2019, às 13:45, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/06/2019, às 17:20, 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
0556826 e o código CRC B0A43EF6.
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/AGE

1. Identificação da Reunião:

Data: 18/06/2019.

Horário: 13h30.

Local: Sala de reunião da Direção-Geral do TRE-AL, 11º andar.

Objetivo da reunião: Avaliação dos possíveis entraves e definição das linhas iniciais
para consecução dos objetivos do CGOVTIC.

2. Discussão  e deliberação sobre os assuntos da pauta:

Aberta a reunião, a Assessoria de Gestão Estratégica apresentou a minuta de ato
normativo para definição da gestão do portfólio de projetos e de ações de TIC em
cumprimento à deliberação ocorrida na reunião anterior. O Diretor-Geral sugeriu que o
normativo fosse anexado em processo próprio para análise de todos os membros do
Comitê de Governança e posterior aprovação. Em seguida os membros da Comissão
continuaram a análise dos itens constantes do questionário de governança referente
ao ano de 2018, deliberando, principalmente, sobre aqueles em que é possível avançar
melhorando a situação do Tribunal no que se refere à governança de Teconologia da
Informação e Comunicação, conforme tabela a seguir apresentada:

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DELIBERAÇÃO

2.5.a. O processo de gerenciamento de
escopo e requisitos é formalmente INSTITUÍDO
como norma de cumprimento obrigatório.

2.5.b. O processo de gerenciamento de escopo
e requisitos é EXECUTADO de acordo com o seu
ato constitutivo.

2.5.c. O processo de gerenciamento de escopo
e requisitos é REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando necessário.

   
 
 Propor a constituição
de Comissão ou grupo de
trabalho para estudar e
pesquisar boas práticas de
outros regionais, com o objetivo
de implementar os normativos e
ações necessárias à instituição
do gerenciamento de escopo,
processo de gerenciamento de
arquitetura, processo de
desenvolvimento, processo de
sustentação ou manutenção,
tendo como referência as boas
práticas de outros Tribunais, a
exemplo do TJ Rondônia,
TRE/SE, TRE/RN, dentre

2.5.d. O processo de gerenciamento de
arquitetura é formalmente INSTITUÍDO
como norma de cumprimento obrigatório.
2.5.e. O processo de gerenciamento de
arquitetura é EXECUTADO de acordo com
o seu ato constitutivo.
2.5.f. O processo de gerenciamento de
arquitetura é REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando necessário.

2.5.i. O processo de desenvolvimento é
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REVISADO anualmente e APERFEIÇOADO de
acordo com indicadores de qualidade.

TRE/SE, TRE/RN, dentre
outros.                                    
 

 
2.5.j. O processo de sustentação ou
manutenção é formalmente instituído como
norma de cumprimento obrigatório.
2.5.k. O processo de sustentação ou
manutenção é EXECUTADO de acordo com o
seu ato constitutivo.
2.5.l. O processo de sustentação ou
manutenção é REVISADO e APERFEIÇOADO de
acordo com indicadores de qualidade.
2.5.m. O processo de gerenciamento de
solução de software (ciclo de vida) é
formalmente INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.
2.5.n. O processo de gerenciamento de solução
de software (ciclo de vida) é EXECUTADO de
acordo com o seu ato constitutivo.
2.5.o. O processo de gerenciamento de solução
de software (ciclo de vida) é REVISADO
anualmente e APERFEIÇOADO quando
necessário.
2.5.p. Os gestores (clientes demandantes) de
solução de software são DESIGNADOS e
COMUNICADOS FORMALMENTE de suas
responsabilidades.
2.5.q. Os gestores técnicos de solução de
software são DESIGNADOS e COMUNICADOS
FORMALMENTE de suas responsabilidades.

Submeter o normativo do TRT13
ao Coordenador de Soluções
Corporativas para que avalie se
é cabível no âmbito deste
Regional e em que termos, para
que possa ser sugerida a
aprovação pelo Presidente. 
Ressaltar a necessidade que o
normativo preveja que a
designação dos gestores seja
feita pelo Comitê de
Governança de TIC.

 

Outras deliberações:

Anexar a minuta de ato normativo para definição da gestão do portfólio de processos
de TIC em processo próprio para análise de todos os membros do Comitê de
Governança;

Sugerir à Presidência a realização de curso in company sobre COSO, COBIT e ITIL;

Propor a contratação pelo Tribunal da aquisição eletrônica dos normativos rerferentes
ao COSO, COBIT e ITIL, caso ainda não possua;

Próxima reunião dia 19/06/2019 às 13h.

Nada mais havendo a tratar, foi determinado o encerramento da reunião, da qual se
extrai a presente ata que segue assinada eletronicamente pelos presentes.

 

3. Identificação dos participantes:

 

Diretor-Geral – Filipe Lôbo Gomes;

Representante da Secretaria de Administração – José Ricardo Araújo e Silva;
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Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação – Carlos Henrique Tavares
Méro;

Representante da Assessoria de Gestão Estratégica – Ney Willer Santos Silva da Palma;

Representante da Assessoria de Gestão Estratégica – Renato Floering Tavares;

Representante da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria – Giane Duarte Coelho
Moura.

Representante da Secretaria de Gestão de Pessoas – Katherine Maria Ferro Gomes
Teixeira

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 19/06/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 19/06/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/06/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 25/06/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria, em 26/06/2019, às 13:46, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/06/2019, às 17:21, 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
0557466 e o código CRC 371F0F18.
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/AGE

1. Identificação da Reunião:

Data: 19/06/2019.

Horário: 13h.

Local: Sala de reunião da Direção-Geral do TRE-AL, 11º andar.

Objetivo da reunião: Avaliação dos possíveis entraves e definição das linhas iniciais
para consecução dos objetivos do CGOVTIC.

2. Discussão  e deliberação sobre os assuntos da pauta:

Aberta a reunião, os membros da Comissão continuaram a análise, ponto a ponto, os
itens constantes do questionário de governança referente ao ano de 2018,
deliberando, principalmente, sobre aqueles em que é possível avançar melhorando a
situação do Tribunal no que se refere à governança de Teconologia da Informação e
Comunicação, conforme tabela a seguir apresentada:

 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DELIBERAÇÃO  UNIDADE
RESPONSÁVEL

3.1.d. São definidas FORMALMENTE
diretrizes para garantir o
desenvolvimento contínuo das
competências técnicas e gerenciais
dos servidores do quadro
permanente do órgão.

                           Atende. Plano
anual de capacitação baseado
em competências . Decisão nº
328/2019. SEI nº0007119-
78.2018                                     
            

            __

3.1.e. Há ações no Plano de
Capacitação de TIC voltadas para que
os servidores do quadro permanente
de TIC do órgão, que exercem
função de coordenação e de
gerência, possam EXECUTAR
ADEQUADAMENTE as competências
gerenciais definidas.

   IDEM              __

3.1.f. Há ações no Plano de
Capacitação de TIC voltadas para que
os servidores do quadro permanente
de TIC do órgão possam EXECUTAR
ADEQUADAMENTE as competências
técnicas definidas.

   IDEM    

3.1.g. Há ações no Plano de
Capacitação de TIC voltadas para que ATENDE
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os servidores do quadro permanente
de TIC do órgão possam EFETUAR e
GERIR adequadamente as aquisições
de bens e as contratações de
serviços de TIC.

 
Obs: O Secretário de TI
demandará os setores

competentes para que sejam
diligenciadas as providências

para inclusão no PAC. 

 

3.1.h. Há critérios objetivos
formalmente INSTITUÍDOS para a
escolha de líderes ocupantes de
funções de coordenação e de
gerência.

  ATENDE (Regulamento da
Secretaria)

 
 

3.1.i. Há programa de benefícios,
financeiro ou não, para INCENTIVAR
o desenvolvimento das
competências.

ATENDE
( Há um programa de bolsa

dentro das finalidades
institucionais do TRE  para

incentivar o desenvolvimento
das competências)

 

3.1.j. Há REVISÃO anual e
aperfeiçoamento, quando
necessário, das competências
técnicas e gerenciais definidas para
as unidades que compõem a área de
TIC.

 Encontra-se em elaboração. SGP

3.2. Em relação ao desempenho

3.2.a. São definidas FORMALMENTE
diretrizes para avaliação e incentivo
ao desempenho de gestores de TIC.

 Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para
estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.

 

3.2.b. São definidas FORMALMENTE
diretrizes para avaliação e incentivo
ao desempenho de técnicos de TIC.

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para
estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.

 

3.2.c. São definidas FORMALMENTE
metas específicas conforme atividade
exercida para os gestores e técnicos
de TIC.

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para
estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.

 

3.2.d. Há programa de benefício,
financeiro ou não, para incentivar e
impulsionar o desempenho. 

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para

estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.
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3.2.e. Há revisão anual e
aperfeiçoamento, quando
necessário, dos critérios de
desempenho exigidos.

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para
estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.

 

3.2.f. Há gratificação específica para
os servidores do quadro permanente
de TIC do órgão lotados nas
unidades diretamente subordinadas à
área de TIC.

ATENDE  

3.2.g. Há bianualmente análise de
rotatividade de pessoal para avaliar a
efetividade das medidas adotadas na
política de gestão de pessoas de TIC
definida pelo órgão, para minimizar a
evasão de servidores do quadro
permanente.

Em planos para adotar  

4.1. Em relação à gestão de riscos

4.1.a. Há normativo formalmente
INSTITUÍDO com diretrizes para a
devida gestão dos riscos que afetem,
especialmente, à segurança da
informação, aos serviços judiciais e
demais ativos de TIC críticos do
órgão.

A  STI está elaborando minuta
de Resolução. STI

4.1.b. Os papéis e as
responsabilidades são DEFINIDOS e
COMUNICADOS aos atores
envolvidos.

A  STI está elaborando minuta
de Resolução. STI

4.2. Em relação ao monitoramento   

4.2.a. A Governança de Tecnologia
da Informação e Comunicação é
ACOMPANHADA e AVALIADA
periodicamente pelo Comitê de
Governança de TIC, especialmente
quanto à sua efetividade.

ATENDE  

e 4.2.g. A Política de Gestão de
Pessoas de TIC é ACOMPANHADA e
AVALIADA periodicamente pelos ATENDE  
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Comitês de Governança e de Gestão
de TIC quanto à efetividade das
ações planejadas.

ATENDE  

4.3. Em relação à auditoria interna   

4.3.a. A área de Auditoria Interna do
órgão realiza, no mínimo, auditoria
anual na área de TIC com vistas a
aferir o atendimento das diretrizes
formuladas pelo CNJ relacionadas à
Tecnologia da Informação e
Comunicação estabelecidas na
ENTIC-JUD - Resolução nº 211/2015.

 

4.3.b. A área de Auditoria Interna do
órgão realiza, no mínimo, auditoria
anual na área de TIC com vistas a
aferir o atendimento das diretrizes
formuladas pelo CNJ relacionadas às
contratações de soluções de
Tecnologia da Informação e
Comunicação estabelecidas na
Resolução nº 182/2013.

 

4.3.c. A área de Auditoria Interna do
órgão realiza, no mínimo, auditoria
anual quanto a eficácia dos controles
da Governança e da Gestão de TIC,
inclusive nos aspectos relativos aos
riscos afetos à segurança da
informação, aos serviços judiciais e
aos demais ativos de TIC críticos do
órgão.

 

4.3.d. A área de Auditoria Interna do
órgão realiza, no mínimo, auditoria
anual quanto à eficácia dos controles
das contratações de soluções de TIC,
inclusive nos aspectos relativos aos
riscos críticos para o órgão.

 

4.3.e. A área de Auditoria Interna do
órgão realiza, no mínimo, auditoria
anual das contratações de soluções

Em planos para adotar  
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de TIC nos aspectos relacionados à
gestão dos contratos.

Domínio: Infraestrutura de TIC

5. Dos Sistemas, Integração e
Nivelamento

5.1. Em relação aos sistemas de
informação

  

5.1.i. É utilizada ferramenta de
inteligência e de exploração de dados
para disponibilizar informações
relevantes para os seus usuários
internos e externos, inclusive para a
tomada de decisões.

ATENDE PARCIALMENTE
Obs: existem ações para

adquirir ferramenta própria.
 

5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico

5.3.b. É provida 1 (uma) estação de
trabalho do tipo desktop ou 1 (um)
computador portátil com acesso à
rede para cada usuário interno nas
salas de sessão e de audiência, e
uma tela para acompanhamento dos
usuários externos, quando possível.

ATENDE PARCIALMENTE  

5.3.d. É disponibilizada 1 (uma)
solução de gravação audiovisual de
audiência para cada sala de sessão e
de audiência.

ATENDE PARCIALMENTE  

5.3.l. É disponibilizada 1 (uma) central
de serviços de 1º e 2º níveis para
atendimento de requisições
efetuadas pelos usuários internos e
externos, e tratamento de incidentes
no que se refere ao uso de serviços
e sistemas essenciais.

 ATENDE  PARCIALMENTE
Obs: Há norma que instituiu o

sistema de chamados.
 

Domínio: Infraestrutura de TIC

6. Dos Serviços de Infraestrutura
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6.1. Em relação aos processos de
gerenciamento de serviços

  

6.1.b. O processo de gerenciamento
do catálogo de serviços de TIC é
EXECUTADO de acordo com o seu
ato constitutivo.

6.1.c. O processo de gerenciamento
do catálogo de serviços de TIC é
REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando necessário.

ATENDE PARCIALMENTE  

6.1.d. O processo de gerenciamento
dos acordos de nível de serviços
essenciais de TIC para o órgão é
formalmente INSTITUÍDO como
norma de cumprimento obrigatório.

6.1.e. O processo de gerenciamento
dos acordos de nível de serviços
essenciais de TIC para o órgão é
EXECUTADO de acordo com o seu
ato constitutivo.

6.1.f. O processo de gerenciamento
dos acordos de nível de serviços
essenciais de TIC para o órgão é
REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando necessário.

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para

estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.

 

6.1.g. O processo de gerenciamento
de central de serviços de TIC é
formalmente INSTITUÍDO como
norma de cumprimento obrigatório.

6.1.h. O processo de gerenciamento
da central de serviços de TIC é
EXECUTADO de acordo com o seu
ato constitutivo.

6.1.i. O processo de gerenciamento
da central de serviços de TIC é
REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando necessário.

EM PLANOS PARA ADOTAR
Obs: TI irá sugerir um

aperfeiçoamento normativo 
do  sistema de chamados.

STI

6.1.m. O processo de gerenciamento
de incidentes de TIC é formalmente
INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.
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6.1.n. O processo de gerenciamento
de incidentes de TIC é EXECUTADO
de acordo com o seu ato
constitutivo.

6.1.o. O processo de gerenciamento
de incidentes de TIC é REVISADO
anualmente e APERFEIÇOADO
quando necessário.

Atrelado ao item 2.4.p STI

6.1.p. O processo de gerenciamento
de mudanças de TIC é formalmente
INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.

6.1.q. O processo de gerenciamento
de mudanças de TIC é EXECUTADO
de acordo com o seu ato
constitutivo.

6.1.r. O processo de gerenciamento
de mudanças de TIC é REVISADO
anualmente e APERFEIÇOADO
quando necessário.

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para
estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.

 

6.1.s. O processo de gerenciamento
de problemas de TIC é formalmente
INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.

6.1.t. O processo de gerenciamento
de problemas de TIC é EXECUTADO
de acordo com o seu ato
constitutivo.

6.1.u. O processo de gerenciamento
de problemas de TIC é REVISADO
anualmente e APERFEIÇOADO
quando necessário.

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para
estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.

 

6.1.v. O processo de gerenciamento
de liberação e implantação de TIC é
formalmente INSTITUÍDO como
norma de cumprimento obrigatório.

6.1.w. O processo de gerenciamento
de liberação e implantação de TIC é
EXECUTADO de acordo com o seu
ato constitutivo.

6.1.x. O processo de gerenciamento
de liberação e implantação de TIC é

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para
estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.
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REVISADO anualmente e
APERFEIÇOADO quando necessário.

6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura

6.2.a. O processo de gerenciamento
de disponibilidade de TIC é
formalmente INSTITUÍDO como
norma de cumprimento obrigatório.

6.2.b. O processo de gerenciamento
de disponibilidade de TIC é
EXECUTADO de acordo com o seu
ato constitutivo.

6.2.c. O processo de gerenciamento
de disponibilidade de TIC é REVISADO
anualmente e APERFEIÇOADO
quando necessário.

Coordenadoria de
Infraestrutura analisará as boas
práticas de outros Tribunais e
propor minuta de normativo
para  regulamentar a matéria no
âmbito do Tribunal.

 

STI

6.2.d. O processo de gerenciamento
de capacidade de TIC é formalmente
INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.

6.2.e. O processo de gerenciamento
de capacidade de TIC é EXECUTADO
de acordo com o seu ato
constitutivo.

6.2.f. O processo de gerenciamento
de capacidade de TIC é REVISADO
anualmente e APERFEIÇOADO
quando necessário.

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para
estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.

 

6.2.j. O processo de monitoramento
e de aferição periódica dos acordos
de nível de serviços essenciais de TIC
para o órgão é formalmente
INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.

6.2.k. O processo de monitoramento
e de aferição periódica dos acordos
de nível de serviços essenciais de TIC
para o órgão é EXECUTADO de
acordo com o seu ato constitutivo.

6.2.l. O processo de monitoramento
e de aferição periódica dos acordos
de nível de serviços essenciais de TIC

Será instituída uma comissão
ou  grupo de trabalho para
estudar as boas práticas dos
outros Tribunais.
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para o órgão é REVISADO
anualmente e aperfeiçoado quando
necessário.

6.2.m. O processo de cópias de
segurança (backup) e de restauração
(restore) de dados é formalmente
INSTITUÍDO como norma de
cumprimento obrigatório.

6.2.n. O processo de cópias de
segurança (backup) e de restauração
(restore) de dados é EXECUTADO de
acordo com o seu ato constitutivo.

6.2.o. O processo de cópias de
segurança (backup) e de restauração
(restore) de dados é REVISADO
anualmente e APERFEIÇOADO
quando necessário.

Coordenadoria de
Infraestrutura analisará as boas
práticas de outros Tribunais,
bem como as rotinas do TRE-AL
e propor minuta de normativo
para  regulamentar a matéria no
âmbito do Tribunal.

 

 

Outras deliberações:

Diante do despacho do Excelentíssimo Presidente deste Egrégio TRE-AL (evento
0557411), ficou aprovado, após submetido ao Comitê de Governança de TIC, o plano
diretor de TIC, ano 2019 e 2020, proposto pela STI, nos termos do documento
(0539561). Fica atendida, portanto, o disposto no item 1.3.a.

Foi deliberada a fixação de prazo de 20 dias para que os instrumentos propositivos
apresentados nas reuniões dos dias 17, 18 e 19 sejam executados.

3. Identificação dos participantes:

 

Diretor-Geral – Filipe Lôbo Gomes;

Representante da Secretaria de Administração – José Ricardo Araújo e Silva;

Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação – Carlos Henrique Tavares
Méro;

Representante da Assessoria de Gestão Estratégica – Ney Willer Santos Silva da Palma;

Representante da Assessoria de Gestão Estratégica – Renato Floering Tavares;

Representante da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria – Giane Duarte Coelho
Moura.

Representante da Secretaria de Gestão de Pessoas – Katherine Maria Ferro Gomes
Teixeira
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Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 19/06/2019, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 19/06/2019, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/06/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 25/06/2019, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/06/2019, às 17:21, 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
0557537 e o código CRC 89CDE013.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 01 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento inaugurado pelo Assessor de

Gestão Estratégica em substituição, por meio do Memorando
548 (0559612), no trato de autorização para capacitação dos
servidores  a participarem de curso in company sobre COSO, COBIT
e ITIL, bem como a aquisição eletrônica dos normativos técnicos
voltados à gestão da Tecnologia da Informação, nos termos definidos
em reunião realizada pelo Comitê de Governança em TIC, ocorrida
nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2019 (Atas anexadas no evento SEI
nº0560611).

Assim, tendo em vista as restrições orçamentárias ora
enfrentadas por este Órgão, bem como visando à economia
processual, submeto a questão à superior consideração de Vossa
Excelência para competente deliberação, e em havendo acolhimento
da presente proposta, sugiro sejam os autos remetidos à Secretaria
de Gestão de Pessoas para a devida instrução processual.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2019, às 15:50, 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
0560677 e o código CRC 82980F2E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
 
Considerada a relevância do tema, determino a devolução

dos autos à Diretoria-Geral para que indique as unidades e, se
possível, o quantitativo de servidores que deverão ser beneficiados
com a iniciativa de capacitação sugerida – cursos, na modalidade in
company, de COSO, COBIT e ITIL.

Após, siga o feito à Secretaria de Gestão de Pessoas para
a necessária instrução.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 09/07/2019, às 16:40, 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
0564268 e o código CRC D4D6DD88.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para

que indique as unidades e o quantitativo de servidores que
deverão ser beneficiados com a iniciativa de capacitação
sugerida – cursos, na modalidade in company, de COSO,
COBIT e ITIL e demais providências correlatas.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/07/2019, às 19:07, 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
0564558 e o código CRC 32432A5B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.
À CODES/SRACF para as providências relativas aos

despachos GPRES 0564268 e GDG 0564558.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 10/07/2019, às 14:13, 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
0565014 e o código CRC B3562595.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4158 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Secretaria de Gestão de Pessoas
Assunto: Proposta de contratação de evento de capacitação
 
 
Senhora Secretária,
 
Os presentes autos chegaram a esta Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional para a adoção
das providências relativas aos despachos GPRES 0564268 e
GDG 0564558, que determinam a indicação das unidades e o
quantitativo de servidores que deverão ser "beneficiados" com a
capacitação, na modalidade in company, sobre COSO, COBIT e ITIL,
bem como, que a Secretaria de Gestão de Pessoas realizasse a
necessária instrução do procedimento.
Observa-se que a demanda de capacitação, objeto deste
procedimento, teve origem na Assessoria de Gestão Estratégica em
decorrência das reuniões do Comitê de Governança em TIC,
ocorridas nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2019. 
Registra-se que a realização de evento de capacitação tem como
premissa a definição clara dos objetivos a serem alcançados com o
desenvolvimento das competências dos participantes, e que tais
objetivos estejam alinhados com as necessidades institucionais.
Desta feita, verificamos nos autos, salvo melhor juízo, que a proposta
em tela objetiva "beneficiar o Tribunal"
com o aprimoramento da maturidade da Governança de TIC
e o alcancar um melhor rendimento no questionário de
Governança de TIC, através do desenvolvimento de competências
técnicas para a utilização das ferramentes COSO, COBIT e ITIL.
Outrossim, esclarecido qual o propósito da capacitação, passamos
buscar outra informação imprescindível na contratação de um
treinamento: o público alvo. Certamente, durante as reuniões
ocorridas nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2019, os participantes
pensaram nos possíveis destinatários da capacitação, contudo,
verificamos apenas uma referência ao curso, na ata do dia 18/06/19,
que assim dispõe "Sugerir à Presidência a realização de curso in
company sobre COSO, COBIT e ITIL" (0560611), o que nos levou à
necessidade de cotejar vestígios formais que sugerissem quais
servidores poderiam ser "beneficiados" com a capacitação,
destacando os seguintes pontos para a definição do público alvo:

1. O Plano Anual de Capacitação 2019 não
contêm indicações de cursos sobre COSO,
COBIT e ITIL; contudo, possui duas demandas
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que poderiam estar associadas à proposta em
tela, a primeira da Diretoria-Geral,
sobre Governança Corporativa, e a segunda da
Secretaria de Tecnologia da Informação,
sobre Governança de TIC (0007119-
78.2018.6.02.8000);
2. A Governança Corporativa de Tecnologia da
Informação e Comunicação é conjunto
estruturado de mecanismos destinados a
permitir à alta administração o
planejamento, a direção e o controle da
utilização atual e futura da TIC, a fim de
contribuir para o cumprimento da missão e o
alcance dos objetivos estratégicos da
Instituição. (http://www.tre-al.jus.br/o-
tre/governanca-corporativa/governanca-
corporativa-de-tecnologia-da-informacao-e-
comunicacao)
3. A Resolução TRE-AL 15.732-
2016 estabelece os mecanismos de
Governança Corporativa de TIC, dispondo
em seu art.5º que as estruturas responsáveis
pelas decisões-chave de TIC no TRE-AL são o
Comitê de Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação e o Comitê de
Gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicação, com composições definidas
nos arts. 6º e 9ª, respectivamente
((http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-
al-resolucao-tre-al-15732-2016-governanca-de-
tic).
4. O Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação, propõe-se a
materializar o direcionamento que deverá ser
observado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação, com a fixação das ações em
nível tático e operacional, que permitam
melhor planejar, desenvolver, prover,
gerenciar e monitorar os serviços e projetos de
tecnologia da informação e comunicação de
dados no âmbito da Justiça Eleitoral em
Alagoas, tendo como Premissa e Diretrizes
"Aperfeiçoar as competências gerenciais
e técnicas de TIC" (PD02) e "Impulsionar a
melhoria da governança e da gestão de
TIC" (PD04), dentre outras (https://static.tre-
al.jus.br/portal/o-tre/governanca-
corporativa/governanca-tic/tre-al-plano-diretor-
de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-
2019-2020.pdf);

 
Considerando os pontos citados acima, entendemos que capacitação
ora proposta deva ser destinada aos membros dos Comitês
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de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CGOVTIC) e de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CGTIC), facultando a participação de representante da Unidade de
Controle Interno, totalizando a indicação de, no mínimo, 11 (onze)
participantes, conforme lista abaixo:

1. Presidente do Tribunal - Desembargador
Pedro Augusto Mendonça de Araújo;
2. Corregedor Regional Eleitoral -
Desembargador Otávio Leão Praxedes;
3. Juiz Eleitoral Diretor do Foro da Capital -
não localizada a designação formal;
4. Diretor-Geral - Filipe Lôbo Gomes;
5. Secretário de Administração - José Ricardo
Araújo e Silva;
6. Secretária Judiciário - Cliciane de Holanda
Ferreira Calheiros;
7. Secretário de Tecnologia da Informação -
Carlos Henrique Tavares Méro;
8. Coordenador de Infraestrutura - Daniel
Macêdo de Carvalho Souto;
9. Coordenador de Sistemas Eleitorais - Tales
de Amorim Gameleira;
10. Coordenador de Soluções Corporativas -
 Luiz Batista de Araújo Neto;
11. Representante da unidade de controle
interno (facultativo).

 

Superadas as etapas de definição do objetivo e do público alvo,
tornou-se possível adotar as medidas de praxe desta Seção, com
vistas a manter contato com as empresas para apresentação de
propostas que buscassem atender às necessidades do Órgão, o que
foi providenciado através de mensagens eletrônicas enviada em
11/07/2019 (0573334), resultando nas propostas de capacitação
juntadas aos autos e consolidadas na tabela abaixo:

Capacitação Empresa Carga
Horária Instrutor Qtd.

Participantes
Valor
(R$)

Governança de TI no Setor
Público utilizando o COBIT

2019 (0573352)
IBGP 16h João Souza

Neto 15 28.800,00

Governança e Gestão de
Riscos de TI - Uma

Abordagem Integrada
COSO e COBIT (0573356)

IBGP 16h João Souza
Neto 13 28.080,00

Auditoria de Sistemas e de
Processos de TI Tecnologia

da Informação (0573360)
Consultre 21h Luiz Cláudio

Sales 15 22.390,00

COSO, COBIT e ITIL:
GOVERNANÇA DE TIC

(0573361)
JML 16h

Sandro
Tomazele de
Oliveira Lima

20 35.800,00
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Curso Governança de TI
(EAD)

(0573362)
ProValore 40h Um tutor

sênior 30 14.620,00

Curso Governança de TI
(Presencial)
(0573362)

ProValore 24h Um instrutor
sênior 30 25.000,00

Curso Governança de TI
(0573365) One Cursos 16h

André Luiz
Furtado
Pacheco

10 a 15 33.558,00

Governança de TI + Cobit 5
na Administração Pública -
 Segundo as Boas Práticas
e Jurisprudência do TCU

(0573366)

Escola
Nacional de

Governo
16h

André Luiz
Furtado
Pacheco

-- 23.980,00

Ademais, no tocante à disponibilidade orçamentária na ação de
Capacitação de Recursos Humanos para custear a contratação do
curso objeto deste procedimento, temos a informar que foi
solicitado crédito suplementar nos autos SEI nº 0001591-
29.2019.6.02.8000 (0569505), bem como, autorizado remanejamento
de crédito da Escola Judicial Eleitoral de Alagoas (0567396), e
quando autorizado/efetivado o reforço do orçamento de capacitação,
existirá saldo suficiente para a contratação, mesmo que o Tribunal
autorize a contratação da proposta mais onerosa, ou seja, no valor de
R$35.800,00 (trinta e cinco mil, oitocentos reais), se não vejamos:

Descrição Contratação
(R$)

Passagens
(R$)

Diárias
(R$)

Total
(R$)

Saldo Atual 10.744,00 27.824,22 11.247,14 49.815,36
Remanejamento EJE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Crédito Suplementar 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

Valores reservados para
propostas do curso do PJE

em trâmite
-65.000,00 0,00 0,00 -65.000,00

Saldo Remanescente 70.744,00 27.824,22 11.247,14 109.815,36

 
Em ato instrutório final, cabe salientar que, no âmbito deste TRE/AL,
inexiste sala destinada a realização de eventos de capacitação, sendo
necessária a disponibilização de local adequado, caso a decisão seja
pela capacitação na modalidade presencial.
 
Por fim, realizada a instrução, devolvemos o procedimento para a
análise das anexas propostas e deliberação sobre:
1. o conteúdo programático e modalidade de curso mais adequada
aos interesses do Tribunal;
2. a convalidação do público alvo sugerido por esta Seção;
3. a regularidade da contratação e demais medidas que o caso
requer;
4. a disponibilização da sala para realização do evento, se for o caso. 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico

Informação 4158 (0565290)         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 29



Judiciário, em 31/07/2019, às 13:23, 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
0565290 e o código CRC 4D9D25CC.

0005414-11.2019.6.02.8000 0565290v98
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De: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>

Para:
capacity@capacitytreinamentos.com.br, incompany@conexxoes.com.br, consultre@consultre.com.br,
engoverno@gmail.com, gislaine@inovecapacitacao.com.br, ionecursos@gmail.com, contato@erxtreinamentos.com.br,
contato@provalore.com.br

CCO: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
Data: 11/07/2019 04:22 PM
Assunto: Solicitação de Proposta - In Company

Prezados.
 
Trabalho no TRE/AL com instrução processual de demandas de cursos e recebi, nesta data, um pedido de
curso sobre COSO, COBIT e ITIL, voltada à servidores que atuam com Governança de TIC. 
Assim, solicito que nos envie proposta de curso "in company" que contemple os mencionados temas, com
descrição dos objetivos, público alvo (no mínimo 11 servidores), conteúdo programático, carga horária
sugerida, nome(s) do(s) instrutor(es), modalidade (EAD ou Presencial), recursos necessários, valor, forma de
pagamento por Nota de Empenho e dados da empresa (bancário e cadastral).
 
Att.
 
 
Erik Soares Cardoso
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716
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Brasília-DF, 11 de julho de 2019 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL 

A/C de Erik Soares Cardoso 

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional 
Telefone:  (82) 2122-7716 

 

 

 

Assunto: Apresentação de Proposta Técnica e Comercial de Curso em Turma “In Company” 

 

       
1.  Em função do interesse de V.Sa. na inscrição de 15 alunos no curso “Governança de TI 
no Setor Público utilizando o COBIT 2019”, ministrado pelo professor Dr. João Souza Neto, no período 

a definir, no horário das 8h30 às 18h, em Maceió (AL), com carga horária total de 16 horas, 

encaminhamos Proposta Técnica e Comercial para vossa análise, ressaltando que o curso pode ser 
customizado conforme a necessidade do órgão e que a realização do curso depende de disponibilidade 
na agenda do professor. 
 

2.  Na certeza de poder prestar um excelente serviço com qualidade e preços adequados, 
colocamo-nos à disposição para informações adicionais, caso necessárias. 
 

Atenciosamente, 
 

 

CARLOS AUGUSTO LINS BRITO DA SILVA 

Diretor 
 

 

WWW.GOVERNANCA.NET.BR 

WWW.IBGP.NET.BR 

 

SCN, Quadra 01, Bloco E, Salas 1909/1910, Ed Central Park, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70711-903 

Telefone: +55 (61) 3037-7600 – Celular: (61) 9-8188-0410  
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SOBRE O IBGP 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP) surgiu da latente necessidade do mercado de 
capacitação por um Centro de Treinamento focado exclusivamente na formação de Gestores, Auditores 
e Técnicos do Setor Público brasileiro. 
Fundado a partir de pilares de inovação, experiência e busca contínua pela qualidade, o IBGP é 
reconhecido por apresentar uma equipe formada pelos profissionais mais gabaritados do setor. Todos 
os seus instrutores são executivos atuantes em Governança Pública e certificados 
nacional/internacionalmente. 
 

Inovar e Evoluir  

O IBGP também tem como base colaborar com o aprimoramento da Governança Pública, por meio da 
formação de profissionais, do incentivo a pesquisa e a integração entre Universidades e entidades 
governamentais. Neste sentido, o Instituto incentiva estudos, debates e publicações sobre os temas de 
Governança, Riscos e Controle no Setor Público. 
 

Cursos Especializados  

O IBGP oferece cursos gerenciais, nas áreas de Governança Corporativa, Estratégia Corporativa, 
Governança de Pessoas, de Tecnologia da Informação e das Aquisições, Gestão de Riscos e Auditoria, 
Gestão de Recursos Públicos e Segurança da Informação, a profissionais interessados em aprimorar 
seu conhecimento em Governança Pública. 
 

Cursos In Company 

Cursos formados para atender as demandas de treinamento ajustadas às necessidades de cada órgão / 
entidade e ministrados por instrutores capacitados e experientes nas diversas áreas foco do Instituto. 
 

Abordagem Stand-Up Training  

O IBGP preocupa-se em oferecer cursos que tragam resultados práticos para os participantes, o que 
vem ao encontro da melhoria da Governança Pública. Para tanto, utiliza a abordagem Stand-UP 
Training, que tem como foco o aluno e a melhoria do seu desempenho, ou seja, é saber o que o aluno 
necessita aprender sobre o tema para que ele, ao retornar ao seu local de trabalho, tenha maior chance 
de aplicar e fixar o que foi apresentado.   
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PROPOSTA TÉCNICA 

 

Prestação de serviço de capacitação de gestores e técnicos na modalidade turma “In Company” para 15 
alunos no curso “Governança de TI no Setor Público utilizando o COBIT 2019”, ministrado pelo 

professor Dr. João Souza Neto, no período a definir, no horário das 8h30 às 18h, em Maceió (AL), com 

carga horária total de 16 horas, encaminhamos Proposta Técnica e Comercial para vossa análise. 

As informações detalhadas sobre o Curso e Professor constam do folder em anexo, parte integrante 
desta Proposta. 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

O valor de inscrição de cada aluno no curso “Governança de TI no Setor Público utilizando o COBIT 
2019” é de R$ 1.920,00. 
 

Proposta  

Considerando seu pedido de inscrição de 15 alunos, apresentamos a proposta abaixo com os descontos 
aplicáveis ao número de inscrições. 

Valor 
Inscrição 

Desconto 
na Inscrição 

Inscrição com 
desconto 

Nº de 
Inscrições 

Valor do 
Investimento 

Vagas 

Extras 
Valor Relativo da 

Inscrição 

R$ 1.920,00 0% R$ 1.920,00 15 R$ 28.800,00 0 R$ 1.920,00 

 

 

As condições dessa Proposta são exclusivas para essa Entidade e somente nesse momento, não podendo 
servir como parâmetro para outras contratações desse curso, ou outro que o Instituto esteja oferecendo. 
 

Na Proposta estão incluídos os custos com: 
• Remuneração do instrutor e todas as suas despesas relativas a impostos, deslocamento, estada 

e alimentação; 
• Elaboração e disponibilização do material didático, em formato digital; 
• Pagamento de impostos da empresa (*). 

 (*) O IBGP é uma Empresa optante pelo Simples Nacional 

 

Ficará a cargo dessa Entidade: 
• Infraestrutura de sala, equipamentos de projeção e coffee-break; 
• Impressão do material didático. 
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Condições de Pagamento  

Para início do treinamento será necessária a apresentação da Nota de Empenho ou equivalente. 
Pagamento do curso em até 30 dias após a sua realização. 
 

Validade da Proposta  

180 dias a partir do envio. 
 

Dados Cadastrais  

Empresa: Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP) 
Razão Social: Curso Loureiro Ltda. 

CNPJ: 18.735.319/0001-20 

Inscrição Estadual:  CF/DF 07.655.102/001-67 

Endereço: 
SCN, Quadra 01, Bloco E, Salas 1909/1910, Ed Central Park, Asa Norte, 
Brasília (DF), CEP 70711-903 

Dados Bancários: 001 – Banco do Brasil, Agência: 3598-X, Conta: 25.253-0 

 

104 – Caixa Econômica Federal, Agência: 0647, Conta Poupança: 150-2, 

Operação: 22 

 

Certificados de Participação  

Ao término do curso os participantes receberão Certificado de Participação emitido pelo Instituto 
Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 
 

Certificados de Regularidade  

Os certificados de regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista da Empresa estão disponíveis em 
nosso site – www.ibgp.net.br. 
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Apresentação: 

O COBIT 2019, lançado em novembro de 2018, estabeleceu um novo conjunto de princípios e práticas 
com o foco nas melhores práticas de governança e gestão de TI. Apesar de ser um framework recente, 
foi desenvolvido a partir de sua versão anterior, o COBIT 5, e por isso se mantém como uma referência 
mundial para profissionais que buscam aprendizado dos seus termos para inspirar novas ações e 
projetos de melhoria em governança e gestão de TI. 

Na Administração Pública Federal (APF), o COBIT já vem sendo utilizado como base para a 
regulamentação de princípios e diretrizes, definição de processos e estabelecimento de estruturas 
organizacionais, desde 2007. No âmbito da avaliação da governança e gestão de TI, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) já realizou auditorias e publicou Acórdãos que utilizaram o COBIT como 
referência. 

Diante desse contexto, esse treinamento foi desenvolvido com o intuito de apresentar a visão geral do 
COBIT 2019, além de avaliar as normas vigentes em instituições da APF que o utilizam como um 
framework de boas práticas. Durante o treinamento, serão discutidas situações reais, com o intuito de 
encaminhar um debate sobre a utilização atual e prospectar a utilização futura desse framework em 
instituições da APF. 

 

 

 

  

Governança de TI no Setor Público 

utilizando o COBIT 2019 

 

Instrutor: João Souza Neto 
Doutor em Engenharia Elétrica pela UNB. Mestre em Engenharia Eletrônica pelo Philips 
International Institute da Holanda. É Professor do Mestrado em Governança, Tecnologia e 
Inovação da Universidade Católica de Brasília. É certificado PMP, RMP, CGEIT, CRISC, 
FAIR,. CSX, CLOUD, ITIL, COBIT 2019, COBIT 5 Implementation, COBIT 5 
Assessor,Certified COBIT Assessor, COBIT-INCS. É Vice-Presidente e membro fundador 
do Capítulo Brasília da ISACA. Autor dos livros Redes de Computadores – Um Guia 
Prático (1998), Anuário de Governança de TI na Administração Pública Federal (2013), 
Inovação: Gestão, Estratégia e Cultura (2014) e Logística de Evento Esportivo de Grande 
Porte – Caso Jogos Rio 2016 (2018). https://br.linkedin.com/in/souzaneto e 
http://br.linkedin.com/pub/joao-souza-neto/8/9a2/196/ 
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Programa: 
 
1. Razões para utilizar o COBIT 2019 como framework de governança e gestão de TI 

a. Ganhos de eficácia com a nova versão 

b. Maior alinhamento da TI com as áreas finalísticas 

2. Princípios e fundamentos do COBIT 2019 

a. O novo modelo de processos, mais robusto e completo 

b. Os fatores de desenho que habilitam a customização para a realidade da organização  

3. Método de customização do framework de governança e gestão de TI da organização 

a. Procedimento de customização multicritério que leva em consideração a estratégia da 
organização, seu perfil de risco, as questões-chave de Informação e Tecnologia, entre outros 

4. Modelo de implementação do COBIT 2019 

a. Como implementar de forma eficiente o modelo desenhado 

b. Como gerir a implementação 

5. Normativos da APF que utilizam o COBIT como referência 

a. Legislação de governança e gestão de TI da APF 

Público Alvo: membros do Comitê Estratégico de TI, gestores de TI, gestores de negócio, gestores de riscos 
corporativos e auditores interno e externo. 
 
Benefícios para os Participantes: o conteúdo desse treinamento pode ser utilizado como insumo para o 
entendimento dos componentes e da estrutura do COBIT 2019, permitindo que o profissional inicie o 
planejamento e execução de ações de melhoria de governança e gestão de TI baseadas no COBIT 2019. 
 
Ao término do curso, o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública 
(IBGP). 
 
Carga Horária: 16 horas. 
 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 
 

Para mais informações, acesse:  
 

Curso Governança de TI no Setor Público 
utilizando o COBIT 2019 
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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: 18.735.319/0001-20

Razão Social: CURSO LOUREIRO LTDA

Nome Fantasia: IBGP INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA PUBLICA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/01/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada 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).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/12/2019

FGTS 01/08/2019

Trabalhista Validade: 10/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/08/2019

Receita Municipal (Isento)

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: 26/07/2019 12:10 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:

18735319
Título:

CURSO LOUREIRO LTDA
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 26/07/2019 12:38
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26/07/2019 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%2CufSancio… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

18.735.319/0001-20

Data da consulta: 26/07/2019 12:20:39
Data da última atualização: 26/07/2019 04:45:06

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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D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

 

 

Curso Loureiro Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 

18.735.319/0001-20, por intermédio de seu representante 

legal o Sr Carlos Augusto Lins Brito da Silva, portador da 

Carteira de Identidade - RG nº 581.232-1 SSP/AM e do CPF nº 

159.115.512-68, DECLARA para os devidos fins, de prova 

perante o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL, 

que nossa empresa não tem, entre os seus sócios, diretores 

ou empregados, pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargo de direção 

e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 

TRE-AL e que manterá esta condição durante todo o prazo de 

vigência contratual. 

 

 

 

 

 

Brasília (DF), 26 de julho de 2019. 

 

 

 

 

             

 

___________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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Proposta Técnica e Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamento de Cursos 

 

Proposta e Certidões IBGP - Gov. Risco TI (0573356)         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 43



Proposta Técnica e Comercial 

 

Página 1 

 

 

Brasília-DF, 11 de julho de 2019 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL 

A/C de Erik Soares Cardoso 

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional 
Telefone:  (82) 2122-7716 

 

 

 

Assunto: Apresentação de Proposta Técnica e Comercial de Curso em Turma “In Company” 

 

       
1.  Em função do interesse de V.Sa. na inscrição de 13 alunos no curso “Governança e 
Gestão de Riscos de TI - Uma Abordagem Integrada COSO e COBIT”, ministrado pelo professor Dr. 

João Souza Neto, no período a definir, no horário das 8h30 às 18h, em Maceió (AL), com carga horária 

total de 16 horas, encaminhamos Proposta Técnica e Comercial para vossa análise, ressaltando que o 
curso pode ser customizado conforme a necessidade do órgão e que a realização do curso depende de 
disponibilidade na agenda do professor. 
 

2.  Na certeza de poder prestar um excelente serviço com qualidade e preços adequados, 
colocamo-nos à disposição para informações adicionais, caso necessárias. 
 

Atenciosamente, 
 

 

CARLOS AUGUSTO LINS BRITO DA SILVA 

Diretor 
 

 

WWW.GOVERNANCA.NET.BR 

WWW.IBGP.NET.BR 

 

SCN, Quadra 01, Bloco E, Salas 1909/1910, Ed Central Park, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70711-903 

Telefone: +55 (61) 3037-7600 – Celular: (61) 9-8188-0410  
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SOBRE O IBGP 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP) surgiu da latente necessidade do mercado de 
capacitação por um Centro de Treinamento focado exclusivamente na formação de Gestores, Auditores 
e Técnicos do Setor Público brasileiro. 
Fundado a partir de pilares de inovação, experiência e busca contínua pela qualidade, o IBGP é 
reconhecido por apresentar uma equipe formada pelos profissionais mais gabaritados do setor. Todos 
os seus instrutores são executivos atuantes em Governança Pública e certificados 
nacional/internacionalmente. 
 

Inovar e Evoluir  

O IBGP também tem como base colaborar com o aprimoramento da Governança Pública, por meio da 
formação de profissionais, do incentivo a pesquisa e a integração entre Universidades e entidades 
governamentais. Neste sentido, o Instituto incentiva estudos, debates e publicações sobre os temas de 
Governança, Riscos e Controle no Setor Público. 
 

Cursos Especializados  

O IBGP oferece cursos gerenciais, nas áreas de Governança Corporativa, Estratégia Corporativa, 
Governança de Pessoas, de Tecnologia da Informação e das Aquisições, Gestão de Riscos e Auditoria, 
Gestão de Recursos Públicos e Segurança da Informação, a profissionais interessados em aprimorar 
seu conhecimento em Governança Pública. 
 

Cursos In Company 

Cursos formados para atender as demandas de treinamento ajustadas às necessidades de cada órgão / 
entidade e ministrados por instrutores capacitados e experientes nas diversas áreas foco do Instituto. 
 

Abordagem Stand-Up Training  

O IBGP preocupa-se em oferecer cursos que tragam resultados práticos para os participantes, o que 
vem ao encontro da melhoria da Governança Pública. Para tanto, utiliza a abordagem Stand-UP 
Training, que tem como foco o aluno e a melhoria do seu desempenho, ou seja, é saber o que o aluno 
necessita aprender sobre o tema para que ele, ao retornar ao seu local de trabalho, tenha maior chance 
de aplicar e fixar o que foi apresentado.   
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PROPOSTA TÉCNICA 

 

Prestação de serviço de capacitação de gestores e técnicos na modalidade turma “In Company” para 13 
alunos no curso “Governança e Gestão de Riscos de TI - Uma Abordagem Integrada COSO e COBIT”, 
ministrado pelo professor Dr. João Souza Neto, no período a definir, no horário das 8h30 às 18h, em 

Maceió (AL), com carga horária total de 16 horas, encaminhamos Proposta Técnica e Comercial para 

vossa análise. 

As informações detalhadas sobre o Curso e Professor constam do folder em anexo, parte integrante 
desta Proposta. 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

O valor de inscrição de cada aluno no curso “Governança e Gestão de Riscos de TI - Uma Abordagem 
Integrada COSO e COBIT” é de R$ 2.160,00. 
 

Proposta  

Considerando seu pedido de inscrição de 13 alunos, apresentamos a proposta abaixo com os descontos 
aplicáveis ao número de inscrições. 

Valor 
Inscrição 

Desconto 
na Inscrição 

Inscrição com 
desconto 

Nº de 
Inscrições 

Valor do 
Investimento 

Vagas 

Extras 
Valor Relativo da 

Inscrição 

R$ 2.160,00 0% R$ 2.160,00 13 R$ 28.080,00 0 R$ 2.160,00 

 

 

As condições dessa Proposta são exclusivas para essa Entidade e somente nesse momento, não podendo 
servir como parâmetro para outras contratações desse curso, ou outro que o Instituto esteja oferecendo. 
 

Na Proposta estão incluídos os custos com: 
• Remuneração do instrutor e todas as suas despesas relativas a impostos, deslocamento, estada 

e alimentação; 
• Elaboração e disponibilização do material didático, em formato digital; 
• Pagamento de impostos da empresa (*). 

 (*) O IBGP é uma Empresa optante pelo Simples Nacional 

 

Ficará a cargo dessa Entidade: 
• Infraestrutura de sala, equipamentos de projeção e coffee-break; 
• Impressão do material didático. 
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Condições de Pagamento  

Para início do treinamento será necessária a apresentação da Nota de Empenho ou equivalente. 
Pagamento do curso em até 30 dias após a sua realização. 
 

Validade da Proposta  

180 dias a partir do envio. 
 

Dados Cadastrais  

Empresa: Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP) 
Razão Social: Curso Loureiro Ltda. 

CNPJ: 18.735.319/0001-20 

Inscrição Estadual:  CF/DF 07.655.102/001-67 

Endereço: 
SCN, Quadra 01, Bloco E, Salas 1909/1910, Ed Central Park, Asa Norte, 
Brasília (DF), CEP 70711-903 

Dados Bancários: 001 – Banco do Brasil, Agência: 3598-X, Conta: 25.253-0 

 

104 – Caixa Econômica Federal, Agência: 0647, Conta Poupança: 150-2, 

Operação: 22 

 

Certificados de Participação  

Ao término do curso os participantes receberão Certificado de Participação emitido pelo Instituto 
Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 
 

Certificados de Regularidade  

Os certificados de regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista da Empresa estão disponíveis em 
nosso site – www.ibgp.net.br. 
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Governança e Gestão de Riscos de TI 
Uma Abordagem Integrada COSO e COBIT 

Apresentação: 

A Tecnologia da Informação (TI), hoje, deixou de ser apenas um importante apoio aos negócios das 
empresas para se tornar a própria razão de ser de suas existências. A incorporação da TI nos negócios 
traz ganhos extremamente relevantes de produtividade e qualidade, aportando, entretanto, novos riscos 
para os negócios. Riscos, estes, de grande complexidade e que demandam esforços consideráveis de 
gestão e governança para o seu tratamento. Um desses tipos de risco de TI, que ocupa diariamente lugar 
de destaque no noticiário e nas redes sociais, é o risco cibernético. 

São apresentados, de forma clara e acessível, os principais e mais modernos conceitos e abordagens 
de governança e gestão de riscos de TI. O conteúdo é baseado nas normas internacionais, na literatura 
e na legislação brasileira sobre o tema. 

O curso tem por objetivo capacitar o participante a conhecer e executar um processo corporativo de 
governança e gestão de riscos de TI, em consonância com o recomendado pelo COSO Enterprise Risk 

Management 2017 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), 
apresentando, ainda, os motivos pelos quais a governança e a gestão são relevantes e necessárias para 
a organização. 

Numa Abordagem Integrada, são apresentados, também, os principais modelos de governança e gestão 
de riscos, com destaque para o COBIT 5 for Risk, abordando as principais características da estrutura 
do modelo e os cenários de riscos de TI. 

 

Instrutor: João Souza Neto 
Doutor em Engenharia Elétrica pela UNB. Mestre em Engenharia Eletrônica pelo Philips 
International Institute da Holanda. É Professor do Mestrado em Governança, Tecnologia 
e Inovação da Universidade Católica de Brasília. É certificado PMP, RMP, CGEIT, 
CRISC, FAIR,. CSX, CLOUD, ITIL, COBIT 2019, COBIT 5 Implementation, COBIT 5 
Assessor,Certified COBIT Assessor, COBIT-INCS. É Vice-Presidente e membro 
fundador do Capítulo Brasília da ISACA. Autor dos livros Redes de Computadores – Um 
Guia Prático (1998), Anuário de Governança de TI na Administração Pública Federal 
(2013), Inovação: Gestão, Estratégia e Cultura (2014) e Logística de Evento Esportivo 
de Grande Porte – Caso Jogos Rio 2016 (2018). https://br.linkedin.com/in/souzaneto 
e http://br.linkedin.com/pub/joao-souza-neto/8/9a2/196/ 
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Programa: 
1 – Conceitos e Definições de Risco 

• Principais conceitos e definições 

• Uma ontologia dos conceitos 

2 – Normas ISO 31.000 e 31.010 

• Escopo das Normas de Gestão de Riscos 

• Detalhamento das Normas de Gestão de Riscos 

3 – Declarações de Apetite a Risco 

• Tipos de Declarações de Apetite a Risco 

• Templates de Declarações de Apetite a Risco 

4 – Risk Appetite Frameworks 

• Descrição dos Risk Appetite Frameworks 

• Principais modelos de Risk Appetite Frameworks 

5 – COSO Enterprise Risk Management 2017 

• Detalhamento do modelo 

• Inter-relacionamento do COSO com outras Normas 

6 – Governança de Risco 

• Descrição dos principais modelos 

• Frameworks de Governança de Risco 

7 – Riscos de TI 

• Principais modelos de mercado 

• Escopo das abordagens 

8 – COBIT 5 for Risk 

• Principais características do framework 

• Cenários de Riscos de TI 

9 – Exercício final 

• Aplicação do processo de governança e gestão de riscos de TI em um caso prático. 

Público Alvo: membros do comitê estratégico de TI, gestores e técnicos de TI nos níveis estratégico e tático, de 

negócio, de riscos corporativos, de Compliance, de projetos, de processos e da auditoria interna.  

Benefícios para os Participantes: o conteúdo desse treinamento permite que o participante implante e 

sustente, de forma objetiva e consistente, a governança e a gestão de riscos de TI em sua organização, 

considerando as principais abordagens nacionais e internacionais acerca do tema. Ao término do curso, o 

participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 

Carga Horária: 16 horas 
Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

Para mais informações, acesse:  

Curso Governança e Gestão de Riscos de TI  
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:

18735319
Título:

CURSO LOUREIRO LTDA
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 26/07/2019 12:38
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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: 18.735.319/0001-20

Razão Social: CURSO LOUREIRO LTDA

Nome Fantasia: IBGP INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA PUBLICA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/01/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada 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).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/12/2019

FGTS 01/08/2019

Trabalhista Validade: 10/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/08/2019

Receita Municipal (Isento)

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: 26/07/2019 12:10 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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26/07/2019 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%2CufSancio… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

18.735.319/0001-20

Data da consulta: 26/07/2019 12:20:39
Data da última atualização: 26/07/2019 04:45:06

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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D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

 

 

Curso Loureiro Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 

18.735.319/0001-20, por intermédio de seu representante 

legal o Sr Carlos Augusto Lins Brito da Silva, portador da 

Carteira de Identidade - RG nº 581.232-1 SSP/AM e do CPF nº 

159.115.512-68, DECLARA para os devidos fins, de prova 

perante o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL, 

que nossa empresa não tem, entre os seus sócios, diretores 

ou empregados, pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargo de direção 

e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 

TRE-AL e que manterá esta condição durante todo o prazo de 

vigência contratual. 

 

 

 

 

 

Brasília (DF), 26 de julho de 2019. 

 

 

 

 

             

 

___________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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Proposta de Curso n° 5500 
 

Vila Velha/ES, 15 de julho de 2019 
 

Para: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE /AL 

A/C: ERIK SOARES CARDOSO 
Fone: (82) 2122-7716 

Setor: Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional 
E-mail: erikcardoso@tre-al.jus.br   
 

Prezados Senhores, 
 
Temos o prazer de apresentar a proposta de curso In Company. Seguem informações sobre nossa empresa, 
programa do curso, síntese do instrutor e outras informações importantes relativas ao investimento e realização 
do trabalho.  
 
Desde já, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos.  
 

 

Sobre a empresa 
 

Com 28 anos de experiência, a Consultre é especializada em capacitação e desenvolvimento de pessoas, 
promovendo cursos abertos e In Company, palestras e seminários voltados para a Administração Pública em 9 
áreas, e mais de 60 temas. 
 
A empresa se destaca pela seriedade, competência e excelência, reconhecida pelos seus mais de 1.200 clientes 
fidelizados em vários estados do Brasil, em sua maioria órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  Desde a sua fundação, já realizou mais de 3.000 
eventos, capacitando cerca de 60.000 pessoas. Para saber mais sobre a empresa acesse www.consultre.com.br. 
 
Missão: Compartilhar conhecimento e valores, contribuindo para o desenvolvimento humano, visando a 
felicidade das pessoas, família e sociedade. 
 
Valores: Foco na Felicidade - Espírito de Servir - Respeito ao Ser Humano - Excelência  - Transparência – Ética 

 

Diferenciais da Consultre 
 
Organizar eventos com excelência requer experiência, comprometimento e determinação, características 
intrínsecas a Consultre e sua equipe de instrutores. 
 

  Instrutores renomados com experiência prática; 
 Experiência e credibilidade em desenvolvimento de pessoas há 26 anos; 
 Comprometimento com o alcance do resultado esperado; 
 Apoio no planejamento e no acompanhamento do evento. 
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Informações sobre o curso 
 
Curso: Auditoria de Sistemas e de Processos de TI Tecnologia da Informação 

Instrutor: Luiz Cláudio Sales. 
Número de participantes: 15. 
Carga horária: 21 horas. 
Período: a definir 
Local: nas dependências do órgão 
Investimento: R$ 22.390,00. 

 

Incluso 
 

 Instrutor: 
o Honorários e encargos sociais 
o Passagem aérea e translado 
o Hospedagem  
o Alimentação 

 Material didático e de apoio: Apostila, Caneta e bloco de anotações. 
 Certificado 
 Tributos incidentes. 

 
 

Responsabilidade da Contratante 
 
A Contratante ficará responsável para providenciar os seguintes itens no período do curso:  

 Microcomputador com acesso a internet; 
 Datashow; 
 Quadro branco; 
 Microfone (preferencialmente sem fio de lapela); 
 Sala climatizada; 
 Recepção dos participantes, credenciamento e apoio ao instrutor. 

 
 

Validade da proposta 

 
15 dias. 

 

Agendamento do Curso 

 
O bloqueio definitivo da agenda do curso está condicionado ao envio do empenho ou outro documento que 
autorize a realização do curso. 
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Dados para emissão do empenho 
 

Estamos cadastrados no SICAFI.  
Razão Social: Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda. 
Endereço: Av. Champagnat, 645, Sl 502, Ed. Palmares, Centro - Vila Velha/ES - Cep: 29100-011 
CNPJ: 36.003.671/0001-53  
Insc. Estadual: Isento 
Insc. Municipal: 24.687-0 
Certidões negativas: http://www.consultre.com.br/certidoes 
Tel/fax: 27 3340 0122 
Site: www.consultre.com.br 
E-mail: consultre@consultre.com.br 
 

 

Forma de pagamento 
 

Por meio de depósito, DOC ou ordem bancária, em favor de:  
CONSULTRE - Consultoria e Treinamento Ltda. 
Banco do Brasil 
Agência: 1240-8 
Conta Corrente: 105.895-9 
 

 
Atenciosamente, 

 
Bruno Ahnert 
Gestor Comercial 
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Auditoria de Sistemas e de Processos de TI Tecnologia da Informação 

Melhores práticas baseadas no Framework COBIT 5. 

Apresentação 

Entregar valor às áreas de negócio é hoje o principal desafio da TI. Por isso, atualmente é cada vez maior 
a necessidade da integração entre os processos de TI e negócios. A implementação de um modelo de 
Governança pelos gestores de TI é fundamental para consolidar a posição da TI como o principal parceiro 
estratégico das áreas de negócios. 

Flexibilidade e eficiência na implantação das mudanças são as principais qualidades esperadas dos 
serviços prestados pela TI ao negócio. Neste estágio, os processos de TI devem além de estar altamente 
integrados aos objetivos estratégicos das organizações, ser capazes de possibilitar aos gestores tomadas 
de decisão mais assertivas em busca da inovação, o principal diferencial de mercado atual. 

Por muitos anos, as organizações puderam sobreviver com um apoio mínimo da TI. Hoje a realidade é 
muito diferente, a Tecnologia da Informação é um fator crítico de sucesso para as empresas. Com o 
aumento do peso de importância dentro da organização, devido à dependência cada vez maior dos 
processos de negócios da tecnologia, a TI passou a enfrentar enormes desafios, tais como: 

• Ma te  a alta dispo i ilidade dos se viços de TI; 

• Ge a  valo  ao egó io po  eio de p ojetos de TI; 

• Reduzi  Custos e Ris os utiliza do a es a ua tidade de e u sos; 

• Ge e ia  o au e to da o ple idade dos a ie tes de TI; 

• Ate de  os íveis de o plia e  das ais dive sas egula e tações; 

• Ma te  íveis de segu a ça das i fo ações e  todos os a ais de o u i ação. 

Visando enfrentar estes desafios surgiram vários frameworks tanto de governança quanto de controle. 
O principal deles é o Cobit, que é um acrônimo que significa Control Objectives for Information and 
related Technology (Objetivos de Controle para Informações e Tecnologias relacionadas). Nele os 
processos estão estruturados de uma forma gerenciável e lógica, atendendo as várias necessidades de 
gestão da organização, tratando os riscos de negócio, questões técnicas, necessidades de controle e 
métricas de desempenho. Ele atualmente tem servido de base às auditorias (internas e externas) 
apoiando tanto a implementação de controles na Governança de TI quanto na avaliação de compliance 
destes controles em relação aos normativos dentro das organizações. 

 

Objetivo 

Este treinamento tem como objetivo capacitar os participantes a entender: o papel e os desafios da 
Auditoria de Sistemas e de TI nas organizações; origens e a importância da governança corporativa e da 
governança de TI; requisitos de um framework de controles de TI; o framework do COBIT, seus 
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componentes e integração com outros frameworks de melhores práticas de TI (SOX, COSO, ITIL, PMBOK, 
NBR ISO/IEC 27000:2014); principais técnicas de auditoria de sistemas e de TI; planejamento e 
programação das atividades de auditoria de sistemas e de TI; framework das atividades de assurance; e 
avaliação do desempenho da área de Auditoria de Sistemas e de TI com base em indicadores (KGI/KPI e 
KRI). 

Público-Alvo 

Profissionais de TI, principalmente auditores, gerentes e coordenadores de auditoria, profissionais e 
gerentes de TI da área de governança de TI que participam ou tenham interesse no processo de auditoria 
de sistemas, serviços e projetos de TI, assim como na construção de modelos de autoavaliação da 
organização e de seus sistemas de informação, tendo como base as melhores práticas dos Frameworks 
Cobit e ITIL alinhados a NBR ISO/IEC 27.001:2005. 

Programa 

A Governança de TI e os Frameworks de Controle 
– Governança Corporativa e Governança de TI 
– O framework COBIT: domínios, processos e atividades 
– Conformidade com Leis e Regulamentações 
– COBIT e o exame CISA; 

O Gerenciamento de Sistemas e de Projetos de TI 
– O Gerenciamento dos serviços de TI (modelo ITIL V3) 
– O suporte e a entrega dos serviços (V2) e o ciclo de vida dos serviços (V3) 
– Estrutura da Norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2005 e SGSI; 
– Controles: Política de Segurança (A5), Organização da Segurança da Informação (A6), Gestão de 
Ativos (A7) e Gestão da Continuidade de Negócios (A14) 
Processo de Certificação e Tomada de Contas: Auditoria de Documentação e Auditoria de 
Conformidade 

Auditoria de Sistemas e de Processos de TI 
– O processo de auditoria de sistemas e de TI 
– IT Assurance Guide e o COBIT Control Practices 5.0 
– Técnicas de Auditoria de Sistemas: Avaliação de rotinas de processamento (Test-Deck; Simulação 
Paralela; Mapping, Tracing e Snapshot; BCSE (Base Case System Evaluation); ITF (Integrated Test 
Fa ilit ), A álise de Log’s) 

 
– Avaliação do resultado de processamento (Análise de Dados; Comparação e/ou Confronto de Dados; 
Confirmação de Dados; SCARF (System Control Audit Review File)). 

Padrões, Roteiros e Procedimentos de Auditoria 
– Auditoria Integrada – fundamentos e processos 
– Planejamento e programação das atividades de Auditoria de Sistemas e de TI 
– Trabalhos de auditoria integrada (processo de negócio e apoio de sistemas e de TI) 
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– Plano anual de auditoria de sistemas (riscos, outsourcing etc) 
– Os Relatórios de Auditoria e os Papéis de Trabalho 

 

Instrutor: Luiz Claudio Sales 

Professor, consultor e palestrante com experiência em Gestão de Projetos de TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicações) relacionados à testes de ferramentas de computação cognitiva e a 
implantação dos processos de gerenciamento de serviços de TI (ITIL) envolvendo equipes 
multidisciplinares. Conhecimento dos processos relacionados à Lei 8.666 referente a Licitações e 
Contratos em especial para bens e serviços de Tecnologia, Informação e Comunicação, metodologias 
ágeis (Scrum, XP) e normas, tais como: NBR ISO/IEC 20.000, 27.000 e 31.000. Experiência como professor 
universitário (pós-graduação) e consultoria sobre Governança Corporativa e de TIC utilizando-se as 
melhores práticas de mercado (Cobit, PMBOK, ITIL, BPMN, CBOK, ISO 27000, Lean IT, Scrum e BSC). 
Mestrando em Direção Estratégica em TI – FUNIBER; possui MBA em Gestão de Projetos pela 
Universidade Católica de Brasília; MBA em Negócios Financeiros pela Universidade Federal do Ceará e 
Formado em Processamento de Dados – Universidade Católica de Brasília – UCB. Certificações: Lean Six 
Sigma Yellow Belt Professional – 6SigmaStudy; SFC – Scrum Fundamentals Certified; ITIL Expert – IT 
Partners/SP; Cobit 4.1 – ISACA/SP; CBCC (Certified Business Continuity Coordinator) – Strohl Systems/SP; 
PMP (Project Management Professional) – PMI/SP. Possui experiência de mais de 15 anos no Banco do 
Brasil, uma das maiores empresas do governo, atuando com diversos projetos na área de Tecnologia da 
Informação. É Assessor Empresarial de TI na Unidade de Arquitetura e Governança (Ditec/Gearq). Foi 
Coordenador de projetos do novo modelo operacional e Governança de TI da Caixa de Previdência do 
BB; Coordenou processos de Gerenciamento de Serviços de TI da Diretoria Gestão de Segurança 
(Diges/GCN); Foi responsável pela administração e manutenção do Sistema de Compras e Contratações 
na Diretoria de Logística (Dilog/Gecop). 
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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: 36.003.671/0001-53

Razão Social: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/10/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 14/01/2020

FGTS 02/08/2019

Trabalhista Validade: 17/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/08/2019

Receita Municipal Validade: 21/08/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2020Validade:

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: 26/07/2019 12:03 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:

36003671
Título:

CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
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 26/07/2019 12:43
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

36.003.671/0001-53

Data da consulta: 26/07/2019 12:20:39
Data da última atualização: 26/07/2019 04:45:06
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Vila Velha/ES, 22 de março de 2019 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A CONSULTRE – Consultoria e Treinamento Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 

36.003.671/0001-53, sediada na Av. Champagnat, 645, Ed. Palmares, Sala 502 – Centro 

– Vila Velha/ES por intermédio de seu representante legal, o Sr. Bruno Ahnert - 

Gerente Comercial infra-assinado, portador da Carteira de Identidade no 1299608 SSP 

ES e do CPF/MF nº. 088.318.187-83, DECLARA, para fins de contratação de prestação 

de serviços, que os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são 

cônjuges, companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou 

servidores do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE /AL. Além disso, 

comprometo-me a informar imediatamente ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS - TRE /AL, caso ocorra alguma mudança que altere o teor desta declaração 

no decorrer do ano de 2019. 

 

 

 

                                    

 

 

 

Atenciosamente,  

 
______________________ 

Bruno Ahnert 
Gestor Comercial 

CPF: 088.318.187-83 

RG: 1299608 SSP ES 
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Ao 
TRE - AL 
A/c: Sr. Erik Soares Cardoso  
 

 
 

Pinhais, 16 de Julho de 2019. 
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www.jmleventos.com.br 

Assista ao nosso 

VIDEO INSTITUCIONAL 
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3 3 

ASSISTA AO VIDEO E SAIBA MAIS 
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4 

 

4 

 Confira nossa lista completa de 

CLIENTES IN COMPANY 

 
Confira nossa lista completa de 

CLIENTES JML 
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COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA DE TIC. 
 
PÚBLICO ALVO:  • Pessoal das áreas de TI, gestão, gestão estratégica, auditoria, comitês de governança. 
 
OBJETIVO GERAL:  • Conhecer os principais modelos de governança aplicados à TI, propiciando o adequado 

entendimento destes modelos e priorização das ações a serem eventualmente implantadas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Propiciar ao participante uma visão geral da governança, COBIT e ITIL, trazendo casos de uso reais, 

para facilitar o entendimento dos assuntos abordados. • Propiciar ao participante uma visão geral do COSO II, permitindo que conheçam formas de 
implementar a gestão de riscos corporativos. • Permitir que o participante entenda o processo do planejamento estratégico de TI, baseado nas 
melhores práticas. 

 
EMENTA: SOB MEDIDA. 
 
GOVERNANÇA DE TI. • Objetivos da Governança de TI • Definições - Governança Corporativa de TI  • Princípios da  Governança Corporativa de TI  • Modelo de Governança Corporativa de TI • Guia de implantação da Governança Corporativa de TI • Dicas para implantação da Governança Corporativa de TI • Comparativo NBR 38500 x COBIT x ITIL 
 
COBIT 5. • Introdução • Princípios • Modelo de referência de processos • Guia de implementação 
 
ITIL 2011. • Introdução • Definições • Ciclo de vida dos processos de TI 
 
COSO II 2017. • O cenário atual do gerenciamento de riscos 

A alta administração e o gerenciamento de riscos corporativos 
O papel do Conselho diretivo no gerenciamento de riscos corporativos 
Benefícios do gerenciamento de riscos corporativos 
O papel do risco na definição da estratégia 
Os 5 componentes do COSO II  
Os 20 Princípios do COSO II 
Tendências que impactarão a gestão de riscos corporativos 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI. • PETI • Benefícios e Resultados • Fundamentos Legais • Papéis e Responsabilidades • Estratégia Geral de TIC • Planos de TIC • Alinhamento estratégico • Ciclo de vida PDTI • Elaboração do PDTI • Acompanhamento do PDTI 
 
OBS: A entidade poderá, a seu critério, adaptar o conteúdo programático do curso, desde que 
a empresa seja informada com antecedência. 
 
CARGA HORÁRIA 
16 horas, em dias consecutivos. 
 
DATAS 
A definir, de acordo com a necessidade da entidade e a disponibilidade do palestrante. 
 
PALESTRANTE 
SANDRO TOMAZELE DE OLIVEIRA LIMA 
Graduado em TI, Pós-Graduado em Redes de Computadores, o Prof. Sandro Tomazele possui vasta 
experiência na iniciativa privada, tendo atuado, por exemplo, na Brasil Telecom (atualmente Oi). É Analista 
Judiciário do TST - Tribunal Superior do Trabalho, exercendo a função de Supervisor de Segurança da 
Informação e Coordenador Substituto de Apoio à Governança e Gestão de TIC. Dentro do Tribunal exerceu 
diversas atividades, foi responsável por várias licitações de soluções de TI para a Justiça do Trabalho e para o 
próprio TST. Atua ativamente na governança e na gestão de riscos corporativos, tendo coordenado a equipe 
que desenvolveu a metodologia de gestão de riscos do TST, atualmente coordena o Escritório de riscos 
corporativos. Ministrou capacitações na ANAC, no Senado Federal, TST, nos Tribunais Regionais do 
Trabalho de Rondônia, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Rondônia  
e para alunos do CSJT, CNMP e de mais de 20 outras instituições públicas e privadas. É membro do Comitê 
de Governança das Organizações e do Comitê de Gestão de Riscos, ambos da ABNT. Possui curso de 
aperfeiçoamento em aprendizagem pela Universidade da Califórnia: "Learning How to Learn: Powerful 
mental tools to help you master tough subjects". 
 
INVESTIMENTO 
R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais), para um grupo de até 20 servidores e 
colaboradores da entidade contratante.  
 
Estão inclusos neste valor • Honorários do professor; • Material de apoio (canetas, blocos e pasta), apostila de SLIDES, Legislação complementar, material 

complementar da JML Consultoria e Legislação JML (editora JML);  • Certificados de capacitação e aperfeiçoamento profissional; • Impostos incidentes sobre a prestação de serviços; • Passagens, hospedagem, traslado e alimentação do professor. 
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Correrão por conta da entidade: • Local para realização do curso; • Recursos de multimídia; • Coffee-break; • Organização do curso. 

 
CONTATO COMERCIAL: • Fernanda Slominski - Coordenadora de Assinaturas, Curso In Company, EAD  • Telefone: 41 3595-9993  • http://www.jmleventos.com.br - fernanda@jmleventos.com.br 
 
FORMA DE PAGAMENTO  
À vista, até 20 dias após o envio da Nota Fiscal. 
 
DADOS GERAIS DA EMPRESA 
Razão Social: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.  
Endereço: Rua Mandaguaçu, 534 – Sobre Loja - Bairro: Emiliano Perneta  
83324-430 - Pinhais - PR. 
CNPJ: 07.777.721/0001-51  
Telefone [41] 3595.9999  
Fax [41] 3595.9998  
Consultoria [41] 3595.9997  
 
VALIDADE DA PROPOSTA 
60(sessenta) dias, a partir do recebimento desta. Ressaltamos que o valor em comento poderá sofrer  
 
alterações após o prazo acima estipulado. 
 
 
www.jmleventos.com.br – eventos@jmleventos.com.br 

Atenciosamente, 
 
Juliano José Lopes 
Diretor da JML 
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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: 07.777.721/0001-51

Razão Social: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia: JML

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/02/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/09/2019

FGTS 17/08/2019

Trabalhista Validade: 14/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/09/2019

Receita Municipal Validade: 18/08/2019

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: 26/07/2019 12:11 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:

07777721
Título:

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO
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...
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Curso Governança de TI 
 
 

ProValore 
 

Proposta Técnica e Comercial de Prestação de Serviços 

 

 

 

 
 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

Aos cuidados de: 
 

Erik Soares Cardoso 

 

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional 
CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716 

 

 

 

 

 

 

Brasília, 16 de julho de 2019 
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REF.: Prestação de Serviços de Treinamento: Curso Governança de TI 

 

Prezado Erik: 

A empresa ProValore, de razão social EADPRO Treinamento e Desenvolvimento Profissional 
e Gerencial Ltda., oferece seus serviços de treinamento para realização de turma fechada do 
curso Governança de TI, com o propósito específico de capacitar os participantes na 
implantação da governança de tecnologia das informações de forma alinhada ao COBIT 5. 

 
Comprometemo-nos a negociar com base nas discriminações da presente proposta até o dia 

15 de janeiro de 2020, um prazo de validade de 180 dias. Após este prazo as novas condições 

pactuadas podem resultar em novo acordo o fechamento do respectivo Contrato de 

Prestação de Serviços, que pode ser dispensado uma vez que esta proposta o supre, conforme 

art. 427 e 428 do Código Civil.  

 

Desde já nos colocamos à disposição para esclarecimentos e também para fazer os ajustes 

porventura necessários no escopo do projeto, visando otimizar os resultados e o retorno do 

investimento. 

 

Atenciosamente, 

 

ProValore 

 

Joel Solon Farias de Azevedo – Diretor 

ProValore Consultoria de Gestão e Treinamento Gerencial 

Razão social: EADPRO Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. 

SHN/SQ 314 Bloco I Loja 211 – Asa Norte 

Brasília - DF CEP 70767-090 

Fone 61 4042 3586 

Celular 61 98111 3586 

E-mail joel@provalore.com.br   
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I. Dados da empresa 

A ProValore é uma empresa de consultoria de gestão e desenvolvimento gerencial focada 

no setor público, onde atua há quase dez anos, com atuação em todo o território nacional. 

Nossos consultores têm nível sênior e mais de vinte anos de experiência prática e acadêmica 

em governança e gestão pública, planejamento e gestão da estratégia, gestão de processos 

e de projetos e gestão de pessoas, sempre com foco no setor público. 

Nossos consultores são reconhecidos nacionalmente e tem notória especialização na gestão 

pública, com experiência direta na coordenação de diversos projetos nacionais de 

intervenção de mudança em grandes organizações. 

Nossas metodologias empregadas pressupõe a transferência de conhecimento por meio de 

treinamentos práticos e oficinas de trabalho orientadas à entrega de produtos tangíveis 

negociados no escopo dos projetos. 

Nossos projetos são ajustados especificamente para o atendimento das particularidades de 

cada organização atendida. 

II. Objeto da prestação de serviço 

O objeto da prestação de serviço está delimitado à realização de uma turma fechada a 
distância ou presencial e in company do curso Governança de TI, para até 30 participantes. 
 

III. Regime de execução do projeto 

a. Público envolvido e beneficiado diretamente 

✓ Segmento gerencial da organização, especialmente secretários, diretores e 
coordenadores 

✓ Segmento gerencial da área de tecnologia das informações 
✓ Segmento de assessoria da área de tecnologia das informações  
✓ Servidores diretamente ligados à gestão da estratégia da organização 
✓ Servidores analistas de planejamento estratégico da organização  
✓ Servidores diretamente ligados à governança da organização  
✓ Responsáveis pela tomada de decisão sobre a estratégia com base nos resultados 

dos macroprocessos e processos de negócio definidos 
✓ Responsáveis pela tomada de decisão sobre a estratégia com base no andamento 

dos projetos estratégicos designados 
✓ Servidores designados como gerentes de macroprocessos e processos 
✓ Servidores designados como gerentes de projetos 
✓ Servidores que poderão vir a ser designados para atuar como gerentes de 

processos ou de projetos  
✓ Servidores responsáveis pelas funções de auditoria e controladoria na 

organização  
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b. Objetivos e resultados esperados 

✓ Capacitar gestores, diretores, coordenadores e servidores da organização na 
competência governança de tecnologia das informações  

✓ Assegurar o entendimento da gestão da estratégia e da governança de forma 
interligada e dinâmica, com ênfase no alcance dos resultados alcançados a partir 
da execução dos processos definidos e priorizados e dos projetos de 
transformação e melhoria dos referidos processos 

 
c. Metodologia empregada: 

✓ Interação e integração dos participantes na problematização da realidade da 
organização, a partir da análise do atendimento da regulação de governança e 
riscos do Tribunal de Contas da União e do Conselho Nacional de Justiça 

✓ Referências a casos de sucesso de outras organizações do setor público brasileiro 
✓ Notória especialização do instrutor, com experiência direta na coordenação de 

projetos de implantação de governança corporativa e governança de TI em 
tribunais de grande porte 

 
d. Conteúdo programático: 

 

Módulo 1 – Governança Corporativa e Governança de TI 

 

Cenário da Gestão Corporativa 
Problemas que podem ocorrer 
Governança Corporativa 
Governança Corporativa no Brasil 
Papel da TI na Governança Corporativa 
Linhas de Ação da Governança Corporativa de TI 

 

Módulo 2 – Governança de TI e Gestão de TI 

 

Governança de TI é diferente de Gestão de TI 
Falta de Alinhamento entre a TI e o Negócio 
Troca de Experiências: falta de alinhamento 
Grau de Maturidade da TI 
Como tornar a TI eficiente 

 

Módulo 3 – Serviços, Processos e Projetos 

 

O que é um serviço 
Serviços Internos e Externos 
Utilidade e Garantia 
Provedores de TI 
Macroprocessos, Processos e Atividades 
Mapeamento de Processos 
Gerenciamento de Programa, Portfólio e Projetos 
Troca de Experiências: lista de gaps de TI nas organizações 
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Módulo 4 – Planejamento Estratégico e Plano Diretor de TI 

 

BSC – Balanced Scorecard 
Acórdãos TCU 1603/2008, 2308/2010, 3051/2014, 3117/2014,  
882/2017 e 508/2018  
Produtos: Plano Estratégico de TI e Plano Diretor de TI 
O que funciona e o que não funciona? 

 

Módulo 5 – Segurança da Informação 

 

Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade 
Valor, Ameaça, Vulnerabilidade, Impacto, Risco 
Processo de Segurança da Informação 
Estratégias de Proteção 
Produto: Política de Segurança da Informação 
O que funciona e o que não funciona? 

 

Módulo 6 – Atendimento ao usuário 

 

Catálogo de Serviços 
Acordo de Nível de Serviço 
Produto: Mapeamento de Processos e Atribuições (Requisição, 
Incidente, Problema) 
O que funciona e o que não funciona? 

 

Módulo 7 – Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI 

 

Como funcionam os Sistemas 
Como são desenvolvidos os Sistemas 
Modelo MPS.BR 
Infraestrutura dos Sistemas 
Gerenciamento de Mudança 
Produto: Processo de Desenvolvimento de Sistemas 
Produto: Processo de Gerenciamento de Mudança 
O que funciona e o que não funciona? 

 

Módulo 8 – Terceirização, Contratações e Fornecedores 

 

Quando e o que terceirizar 
IN 04/2014 MP/SLTI 
Produto: Processo de Contratações de TI 
Produto: Processo de Gerenciamento de Fornecedores 
O que funciona e o que não funciona? 
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Módulo 9 – Estrutura Organizacional e Comitês 

 

Estrutura Organizacional de TI 
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação 
Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação 
Comitê de Segurança da Informação 
Comitê Consultivo de Mudanças 
Produto: Modelo de Estrutura Organizacional e Comitês 
O que funciona e o que não funciona? 

 

Módulo 10 – Políticas e Regulamentações internas indispensáveis 

 

Política de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação 
Política de Segurança da Informação 
Política de uso dos equipamentos 
O que funciona e o que não funciona? 

 

Módulo 11 – Aprofundamento: Principais Normas e Modelos de Apoio 

 

Acórdãos TCU 1603/2008, 2308/2010, 3051/2014, 3117/2014, 
882/2017 e 508/2018 
Instrução Normativa 04/2014 MP/SLTI 
BSC – Balanced Scorecard 
Cobit 5 
ITIL v3 2011 
MPS.BR 
PMBOK 6 
ISO 20.000 
ISO 27.000 

 

IV. Profissional que atuará como instrutor ou tutor 

 

Clayton Farias de Ataíde, MBA, ITIL, COBIT, ISO 20.000 

Pós-graduado em Administração Judiciária e MBA em Gestão Empresarial pela FGV (em 
andamento), com graduação em Processamento de Dados. 
Certificado ITIL Intermediate, Cobit e ISO/IEC 20.000. 
É servidor efetivo do Judiciário Federal há 22 anos, lotado no Tribunal Regional Eleitoral 
do Pará, onde atua há 20 anos na área de Tecnologia da Informação. 
Foi Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e do 
Tribunal de Justiça de Roraima. 
Possui mais de 15 anos de experiência em gestão nos níveis operacional, tático e 
estratégico de Tecnologia da Informação, liderando projetos importantes de destaque 
nacional. 
Vencedor do Prêmio Melhor Case de Sucesso do I ENASTIC – Encontro Nacional de 
Secretários de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, realizado em 
2014 em Porto Velho – RO. 
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Palestrante dos principais eventos de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário, tais 
como: CONIP JUDICIÁRIO (2009, 2015, 2016 e 2017), ENASTIC (2014, 2015 e 2016), Fórum 
de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário (2015). 
Experiência como instrutor de mais de 24 anos ministrando cursos relacionados à área de 
tecnologia, tendo atuado como MCT (Microsoft Certified Trainer) e Instrutor Certificado 
de cursos preparatórios para certificações Cobit e ITIL na área de Governança e Gestão de 
TI. 
Instrutor interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para cursos de Planejamento e 
Gestão da Contratação e Gestão de Riscos. 
Currículo completo em https://br.linkedin.com/in/claytonataide 
 

V. Metodologias aplicadas 

Nossas abordagens ativas para o treinamento contextualizam e inserem os participantes na 
problematização da sua realidade e na construção conjunta das soluções que atendam aos 
seus anseios, tornando-os agentes autônomos da continuidade da mudança. 
 
Este curso é realizado na forma de oficina prática com a apresentação dos conceitos seguida 
da construção ou revisão conjunta dos produtos necessários à proposição e estruturação da 
governança de tecnologia das informações na organização. 
 

VI. Metodologias aplicadas na modalidade a distância 

O curso a distância é realizado em plataforma de educação a distância baseada na internet 
e acessível por qualquer dispositivo, a qualquer hora e de qualquer lugar, sem necessidade 
de instalação de nenhum software adicional. 
 

VII. Material de apoio, avaliação e certificação 

Na modalidade presencial é fornecida apostila para acompanhamento do curso. 
A avaliação e certificação é realizada de acordo com critérios fornecidos pela contratante. 
Os participantes considerados aprovados serão certificados com certificado físico. 
 

VIII. Formato, carga horária e investimento 

O curso pode ser realizado nos formatos a distância com turma fechada ou presencial e in 

company, neste caso com carga horaria de 24 horas distribuídas em três dias uteis 
consecutivos. Em ambos os casos o período de realização será combinado de comum acordo 
entre contratante e contratada. 
 
Turma  Formato  Duração  Carga 

horária 

Facilitação  Participantes Investimento  

Uma 
turma 

A 
distância 

Quatro 
semanas 

40 
horas 

Um tutor 
sênior 

Até 30 
participantes 

R$ 14.620,00 

Uma 
turma 

Presencial 
e in 

company 

Três dias 
uteis 

consecutivos 

24 
horas 

Um 
instrutor 

sênior 

Até 30 
participantes 

R$ 25.000,00 

 
O investimento total importa no valor de R$ 14.620,00 (catorze mil e seiscentos e vinte 
reais) para a turma a distância e em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a turma 
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presencial. Em ambos os casos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas relativas 
ao treinamento, inclusive impostos e taxas. 
 

IX. Condições de pagamento 

Os pagamentos estão condicionados à realização do curso e posterior da entrega nota fiscal 
de referência. 
 
Os dados bancários da empresa, necessários aos pagamentos, são: 
Razão social: EADPRO Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. 
CNPJ: 12.991.627/0001-30 
Banco: Banco do Brasil S.A. 

Agência: 3477-0 - Asa Norte 515 – Brasília - DF 
Conta: 39.153-0 

 
X. Acordo de confidencialidade 

As informações contidas neste documento, sobre metodologia, produtos e serviços são de 
propriedade da ProValore, sendo sua duplicação permitida apenas para uso interno, no 
contexto desta proposta, não podendo ser utilizada como fonte de informações a terceiros 
ou para atividades não contempladas no âmbito desta proposta. 
 
A metodologia utilizada durante os cursos, bem como os materiais autorais e outros 
documentos aos quais a contratante terá acesso são de propriedade da ProValore e não 
poderão ser duplicados sem a nossa prévia autorização. 
Todas as informações fornecidas pela contratante à ProValore não serão divulgadas, exceto 
sob solicitação e autorização formal da contratante. 
 

XI. Informações legais adicionais 

Recomenda-se a inexigibilidade de licitação, com fulcro nos arts. 25, II, e 13, VI, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
Os requisitos para a regularidade da contratação foram tratados nas Súmulas TCU 252 e 
264: 
 

Súmula 252: A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, 
a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea 
de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da 

referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. 
 
Súmula 264: A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com 
pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se 

tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de 

confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos 

de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, 
da Lei nº 8.666/1993. 

  

Proposta e Certidões ProValore - Gov. TI (0573362)         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 83

http://www.provalore.com.br/


ProValore    9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SHN/SQ314 Bloco I Loja 211 – Asa Norte 

Brasília - DF CEP 70767-090 
www.provalore.com.br  

XII. Tribunais Regional Eleitorais atendidos pela ProValore: 

A relação completa de projetos realizados para os TREs está disponível em 
https://www.provalore.com.br/clientes-justica-eleitoral/  
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XIII. Organizações atendidas no Brasil pela ProValore: 

A lista completa de clientes e projetos realizados está disponível em 
https://www.provalore.com.br/clientes/ 

 
 

 
 
Cordialmente, 

 

 
Joel Solon Farias de Azevedo, MBA,  PMP, CBPP 

ProValore Consultoria de Gestão e Treinamento Gerencial 
Razão social: EADPRO Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. 
Diretor 

Administrador CRA 13408 DF 
Certificado PMP 1351341 
Certificado CBPP 2013BR00333 
Fones 61 40423586 e 61 981113586 
Email joel@provalore.com.br  
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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: 12.991.627/0001-30

Razão Social: EADPRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL LTDA

Nome Fantasia: EADPRO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/09/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada 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).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/09/2019

FGTS 06/08/2019

Trabalhista Validade: 30/11/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/01/2019 (*)

Receita Municipal (Isento)

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: 26/07/2019 12:14 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Título:

EADPRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSI
Situação:

Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
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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

Proposta e Certidões ProValore - Gov. TI (0573362)         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 88



ProValore 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
SHN/SQ314 Bloco I Loja 211 – Asa Norte 

Brasília - DF CEP 70767-090 
www.provalore.com.br 

 

DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 
 
 
 

A Empresa EADPRO Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda., de nome fantasia 
ProValore, inscrita no CNPJ sob nº 12.991.627/0001-30, sediada à SHN/SQ 314 Bloco I Loja 211 – Asa 
Norte, em Brasília-DF. 
 
Declaramos, para fins de atendimento às Resoluções CNJ nº 07/05 e 229/16, que não constam no 
quadro societário desta empresa cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação. 
 
Estamos ciente que a vedação se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido 
deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício 
dos respectivos cargos e funções , assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a 
desincompatibilização, bem como, que a contratação de empresa pertencente a parente de 
magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada 
pelo tribunal, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação no processo 
licitatório. 
 
Pela presente declaração esta empresa certifica sob as penas da lei que não incorre em nenhuma das 
vedações descritas na Resolução CNJ nº 07/5 e 229/16. 
 
 
 
 
 

Brasília – DF, 22 de março de 2019 
 

 
_______________________________________________ 

Representante legal - Joel Solon Farias de Azevedo – Sócio-diretor 
EADPRO Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. 

CNPJ: 12.991.627/0001-30 
Fone 61 4042 3586 

Celular 61 98111 3586 
E-mail joel@provalore.com.br  
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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Brasília/DF, 19 de julho de 2019. 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Referência: Proposta de Preços para Realização de Curso In Company. 

Tema: Curso Governança de TI 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços para a contratação de serviços para 

ministração de curso in company, com o tema proposto. 

Segue inicialmente nossos dados: 

Razão Social IOC Capacitação Ltda. 

CNPJ 10.825.457/0001-99 

Inscrição Estadual 07.520.699/001-64 

Endereço Matriz 
SCS Quadra 02, Bloco B, Lote 20 – Salas 208/408 – Asa Sul,       
CEP: 70.318-900 – Brasília / DF. 

Dados Bancários Banco: Bradesco (237) Ag: 3341-3 C/C: 9906-6 

Validade Proposta 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Pagamento Logo após a prestação dos serviços 

E-mail incompany@onecursos.com.br / incompany.onecursos@gmail.com  

Representante Legal 
 

Nome: Ione Chaves de Oliveira 

Nacionalidade: Brasileira 

RG nº 952.968 SSP/DF 

CPF nº 372.962.481-49 

Cargo/Função: Sócia-Diretora 

 

Atenciosamente, 

 

                                                                  IOC Capacitação Ltda. 
Ione Chaves de Oliveira 

Sócia-Diretora. 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
CARGA  

HORÁRIA 
UND. QTDE VALOR 

01 

 

Prestação de serviços para ministração de 

curso in company, com o tema Curso: 

Governança de TI. 

 

16  
Horas 

01 
Turma 

10 a 15 
Pessoas 

R$ 33.558,00 

Valor Total  R$ 33.558,00 

Valor Total por Extenso: Trinta e três mil e quinhentos e cinquenta e oito reais. 
**Todos os direitos autorais e de imagem são de exclusividade da One Cursos vedada à gravação e a 

reprodução de todo material e aula ministrada deste curso** 

 

 

Brasília/DF, 19 de julho de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 
 

IOC Capacitação Ltda. 
Ione Chaves de Oliveira 

Sócia-Diretora 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Carga Horária Curso In Company: 16 (Dezesseis) Horas/Aula, em dias consecutivos. 

Data para a Realização do Curso: a definir. 

Horário: das 8h30 às 12h e 13h30 às 18h. 

Local do Curso: Nas dependências do TRE-AL. 

 

Responsabilidade da One Cursos: 

1. Pagamento de Honorários do instrutor; 

2. Fornecimento dos Certificados. Materiais didáticos e de apoio (apostila, exercícios, pastas, 

canetas, blocos de anotações); 

3. Pagamento de alimentação, transporte e hospedagem do consultor; 

 

Responsabilidade da Empresa Contratante: 

1. Enviar listagem com os nomes para confecção certificados; 

2. Empenho para emissão da nota fiscal; 

3. Disponibilizar local adequado e equipamentos necessários para a realização do referido 

evento, tais como: microcomputador com projetor multimídia, microfone sem fio, quadro 

branco ou flip chart e canetas de cores variadas. 

 

 

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento 

das obrigações desta solicitação e que atendemos todas as condições. 

 

Brasília-DF, 19 de julho de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 

IOC Capacitação Ltda. 
Ione Chaves de Oliveira 

Sócia-Diretora 
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DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

A IOC CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 10.825.457/0001-99, sediada na SCS Qd. 02 Bloco B – 

Lote 20 – Salas 208/408 – Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70.318-900, neste ato representado por seu 

Sócia-Diretora, o Sr.ª. IONE CHAVES DE OLIVEIRA, Identidade nº 952.968 SSP/DF, inscrito no 

CPF/MF sob o número 372.962.481-49, faz as seguintes declarações: 

a) Declaramos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, 

contado da data da sessão pública de recebimento da proposta de preços; 

b) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços; 

c) Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e estamos cientes do 

disposto no Artigo 9º da Lei nº 12.340, de 27 de janeiro de 2003, com as alterações 

estabelecidas no Decreto nº 5450 de 31.05.2005; 

d) Declaramos para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos; 

e) Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 

minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

f) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de 

setembro de 2009 da SLTI/MP; 

g) Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no 

inciso III do art.5º da Constituição Federal. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Curso: Governança de TI 

1. Apresentação 

Com a crescente informatização da Administração Pública, novos conceitos, técnicas e métodos 

deverão ser adotados pelos gestores no aprimoramento da governança de Tecnologia da 

Informação (TI). 

Um número cada vez maior de sistemas computacionais controla operações de grande relevância 

no contexto das organizações. Esse fato torna imperativa a compreensão dos fundamentos e dos 

componentes do Cobit 2019 para viabilizar sua utilização como instrumento de melhoria da 

governança e a gestão de TI nas instituições federais de educação superior. 

A utilização da tecnologia da informação para o processamento e armazenamento de dados nos 

tribunais introduz novos riscos para a obtenção dos resultados esperados pela sociedade, 

acrescentando outras variáveis às questões relacionadas ao planejamento e implantação de 

projetos de TI. 

Considerando a jurisprudência consolidada do TCU, faz-se necessário a implantação de estrutura 

adequada de governança de TI. Além disso, com o objetivo de aperfeiçoar a governança e a 

gestão de TI dos tribunais, é essencial a definição de metas e indicadores, levando em 

consideração critérios de risco e análise de custo x benefício, tendo como foco principal a 

melhoria do desempenho institucional, sobretudo a agilização e a simplificação na prestação de 

serviços públicos à sociedade, em atenção ao disposto na Lei 13.460/2017 e no Decreto 

9.094/2017. 

 

2. Público-alvo 

Auditores generalistas, auditores de TI, gestores e profissionais de TI, e outros gestores públicos. 

 

3. Objetivo 

O resultado desse treinamento será utilizado como insumo para a realização de avaliações dos 

principais aspectos da Governança e da Gestão de TI, bem como no planejamento e execução de 

ações de melhoria de governança e gestão de TI baseadas no Cobit 2019.  

 

4. Recursos 

a) Exposição oral; 

b) Quadro branco e Flip-chart; 

c) Canhão de projeção com MS-Powerpoint. 

 

5. Duração 

Carga Horária: 16 horas 

 

Proposta e Certidões One Cursos - Gov. TI (0573365)         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 95



 

SCS - Qd. 02, Bl. B - Nº 20 - Salas 408/411 - 4º Andar - Ed. Palácio do Comércio – CEP: 70.318-900; Brasília/DF. 

Fones: (61) 3223-8360 / 3224-0782 - FAX: (61) 3322-1815 

E-mail: cursos@onecursos.com.br - Site: www.onecursos.com.br 

 

 

PROGRAMA DO EVENTO 
 

1. Princípios e fundamentos da Governança de TI 

1.1. Evolução e Importância da TI na Gestão Pública; 

1.2. Conceitos de Governança de TI; 

1.3. Governança Corporativa e Governança de TI; 

1.4. Princípios da Governança de TI; 

1.5. Governança de TI no setor público; 

1.6. Responsabilidade da Governança de TI; 

1.7. Diferenças entre Governança x Gestão; 

1.8. Mecanismos de Governança de TI; 

1.9. Funcionamento dos comitês; 

 

2. O modelo Cobit 2019 

2.1. Apresentação do Cobit 2019; 

2.2. Estrutura do Cobit 2019; 

2.3. Principais processos e objetivos de TI; 

2.4. Principais controles de TI; 

2.5. Como utilizar a estrutura do Cobit 2019; 

2.6. A crescente utilização do Cobit 2019 como modelo de governança e gestão de TI; 

 

3. Avaliação de governança de TI 

3.1. Levantamentos de Governança de TI do TCU; 

3.2. O iGovTI; 

3.3. Normativos da Administração Publica Federal; 

3.4. Jurisprudência do TCU; 

 

4. Planejamento e execução de Melhorias baseadas no Cobit 2019 

4.1. Posicionando a Governança de TI na organização; 

4.2. Primeiros Passos em Direção à Governança de TI; 

4.3. Identificação dos Desafios e Fatores de Sucessos da Implementação; 

4.4. Habilitando a Mudança; 

4.5. Atividades, Papéis e Responsabilidades do Ciclo de Vida da Implementação; 

4.6. Monitoramento Resultados; 
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DESCRIÇÃO DOS INSTRUTORES 

INSTRUTOR: André Luiz Furtado Pacheco, Cisa 

Auditor de Tecnologia da Informação há mais de 15 anos, está lotado na Secretaria de 

Fiscalização de Tecnologia da Informação do TCU. CISA (Certified Information Systems 

Auditor),é graduado em Processamento de Dados pela Universidade Católica de Brasília e MBA 

em Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Auditor Federal de Controle Externo, 

atua na área de TI há 30 anos, dos quais 18 anos como Auditor de TI. Ocupou os cargos de 

Diretor de Planejamento de Auditorias, Gerente de Auditoria de TI e Assessor do Secretário de 

Fiscalização de TI do Tribunal de Contas da União – TCU. Realizou a supervisão e a revisão do 

Manual de Auditoria de Sistemas e da Cartilha de Boas Práticas de Segurança da Informação do 

TCU. Participou da revisão do Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI do 

TCU. Coordenou o Levantamento de Governança de TI na Administração Pública Federal que 

resultou no Acórdão nº 1.603/2008-TCU-Plenário, paradigma para a Governança de TI no Setor 

Público. É instrutor de Auditoria da Tecnologia da Informação e de Licitações de TI nos cursos 

da Organização Latino-Americana e do Caribe das Entidades de Fiscalização Superior – 

OLACEFS, do TCU, do Centro Universitário do Distrito Federal – UniDF e da FGV. Possui larga 

experiência nas áreas de auditoria, docência e tecnologia da informação. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Em caso fortuito ou força maior, relacionados ao professor designado, este 

poderá ser substituído por outro professor com currículo igual ou superior a 

critério do órgão.  

 Todos os direitos autorais e de imagem são de exclusividade da One Cursos 

vedada à gravação e a reprodução de todo material e aula ministrada deste 

curso. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Referência: Proposta de Preços para Realização de Curso In Company. 

Tema: Curso Governança de TI 

 

 

A IOC CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 10.825.457/0001-99, sediada na SCS Quadra. 02 - Bloco 

B, – Lote 20 – Salas 208/408 – Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70.318-900, neste ato representado por 

seu Sócia-Diretora, o Sr.ª IONE CHAVES DE OLIVEIRA, Identidade nº 952.968 SSP/DF, inscrito no 

CPF/MF sob o número 372.962.481-49, vem pelo presente encerrar a apresentação da 

PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

Aproveitamos a oportunidade, colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos 

adicionais que se façam necessários. 

 

 

Brasília/DF, 19 de julho de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 

IOC Capacitação Ltda. 
Ione Chaves de Oliveira 

Sócia-Diretora 
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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: 10.825.457/0001-99

Razão Social: IOC CAPACITACAO LTDA

Nome Fantasia: ONE CURSOS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/07/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada 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 08/09/2019

FGTS 03/08/2019

Trabalhista Validade: 07/09/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/08/2019

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: 26/07/2019 12:13 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:

10825457
Título:

IOC CAPACITACAO LTDA
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 26/07/2019 12:50
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26/07/2019 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%2CufSancio… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

10.825.457/0001-99

Data da consulta: 26/07/2019 12:20:39
Data da última atualização: 26/07/2019 04:45:06

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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Declaração de Ausência de Nepotismo 

 

            Declaro, diante da exigência contida nos artigos 1º e 2º, inciso V, da Resolução n. 07 do 

Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, alterada pela Resolução 229 de 22 de junho de 

2016, que esta empresa/entidade não possui em seu quadro societário qualquer sócio na condição de 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 

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

dessa Corte de Justiça. 

Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder 

Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.  

Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (...)        

V - 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; 

VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica 

que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta 

ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 

licitação. 

 ......................................... 

§ 3º A vedação constante do inciso VI deste artigo se estende às contratações cujo 

procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 

geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e 

funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a 

desincompatibilização. 

§ 4º A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não 

abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, 

quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo 
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SCS - Qd. 02, Bl.B - Nº 20 - Salas 408/411 - 4º Andar - Ed. Palácio do Comércio 
CEP: 70.318-900 - Brasília/DF - Fones: (61) 3223-8360 / 3224-0782 - FAX: (61) 3322-1815 

E-mail: cursos@onecursos.com.br - Site: www.onecursos.com.br 

licitatório.” (NR) 

Art. 3º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação 

de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 

juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal condição constar 

expressamente dos editais de licitação.  

Declaro, ainda, que no caso de alteração da situação societária que se enquadre na referida 

resolução, comprometo-me a comunicar tal fato a esse CNMP imediatamente. 

 

 Local e data: Brasília/DF: 26 de março de 2019  

Nome da empresa: ONE CURSOS - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA 

 CNPJ:  06.012.731/0001-33 

 
 

 
________________________________ 

Ione Chaves de Oliveira 
Cpf: 372.962.481-49 

Diretora Geral                       
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ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO 
Excelência na Capacitação e Treinamento dos Talentos Humanos do setor Público 

www.engovernobrasil.com.br  /  engoverno@gmail.com 

Tel/Fax: (61) 3964-3616 – 8181-0981 
 

 

 

 
 

 

 

  Segundo as Boas Práticas e 
Jurisprudência do TCU 

 
PROPOSTA 
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Tel/Fax: (61) 3964-3616 – 8181-0981 

 
Curso de Governança de Tecnologia da Informação 
 

1. Apresentação 

Com a crescente informatização da Administração Pública, novos conceitos, técnicas 
e métodos deverão ser adotados pelos gestores no aprimoramento da governança de 
Tecnologia da Informação (TI). 

Um número cada vez maior de sistemas computacionais controla operações de 
grande relevância no contexto das organizações. Esse fato torna imperativa a 
compreensão dos fundamentos e dos componentes do Cobit 2019 para viabilizar sua 
utilização como instrumento de melhoria da governança e a gestão de TI nas instituições 
federais de educação superior. 

A utilização da tecnologia da informação para o processamento e armazenamento de 
dados nos tribunais introduz novos riscos para a obtenção dos resultados esperados pela 
sociedade, acrescentando outras variáveis às questões relacionadas ao planejamento e 
implantação de projetos de TI. 

Considerando a jurisprudência consolidada do TCU, faz-se necessário a implantação 
de estrutura adequada de governança de TI. Além disso, com o objetivo de aperfeiçoar a 
governança e a gestão de TI dos tribunais, é essencial a definição de metas e indicadores, 
levando em consideração critérios de risco e análise de custo x benefício, tendo como foco 
principal a melhoria do desempenho institucional, sobretudo a agilização e a simplificação 
na prestação de serviços públicos à sociedade, em atenção ao disposto na Lei 
13.460/2017 e no Decreto 9.094/2017. 

 

2. Público-alvo 

Auditores generalistas, auditores de TI, gestores e profissionais de TI, e outros 
gestores públicos. 

 

3. Objetivo 

O resultado desse treinamento será utilizado como insumo para a realização de 
avaliações dos principais aspectos da Governança e da Gestão de TI, bem como no 
planejamento e execução de ações de melhoria de governança e gestão de TI baseadas 
no Cobit 2019.  
 

4. Recursos 

a) Exposição oral; 

b) Quadro branco e Flip-chart; 

c) Canhão de projeção com MS-Powerpoint. 
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5. Duração 

Carga Horária: 16 horas 
 

6. Instrutor 
 

 
 
André Luiz Furtado Pacheco, CISA (Certified Information Systems Auditor), é graduado 
em Processamento de Dados pela Universidade Católica de Brasília e MBA em Controle 
Externo pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Auditor Federal de Controle Externo, atua na 
área de TI há 37 anos, dos quais 25 anos como Auditor de TI. Ocupou os cargos de 
Diretor de Planejamento de Auditorias; Gerente de Auditoria de TI; e Assessor do 
Secretário de Fiscalização de TI do Tribunal de Contas da União – TCU. Realizou a 
supervisão e a revisão do Manual de Auditoria de Sistemas e da 1ª edição da Cartilha de 
Boas Práticas de Segurança da Informação do TCU. Coordenou o Levantamento de 
Governança de TI na Administração Pública Federal que resultou no Acórdão nº 
1.603/2008-TCU-Plenário, paradigma para a Governança de TI no Setor Público. Participou 
da revisão do Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI. É instrutor de 
Auditoria da Tecnologia da Informação e de Licitações de TI nos cursos da Organização 
Latino-Americana e do Caribe das Entidades de Fiscalização Superior – OLACEFS, do TCU, 
do Centro Universitário do Distrito Federal – UniDF e da FGV. Possui larga experiência nas 
áreas de auditoria, docência e tecnologia da informação. 

7. Conteúdo 
 
1. Princípios e fundamentos da Governança de TI 

1.1.      Evolução e Importância da TI na Gestão Pública; 
1.2.  Conceitos de Governança de TI; 
1.3.  Governança Corporativa e Governança de TI; 
1.4.  Princípios da Governança de TI; 
1.5.  Governança de TI no setor público; 
1.6.  Responsabilidade da Governança de TI; 
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1.7.  Diferenças entre Governança x Gestão; 
1.8.  Mecanismos de Governança de TI; 
1.9.  Funcionamento dos comitês; 

2. O modelo Cobit 2019 
2.1.  Apresentação do Cobit 2019; 
2.2.  Estrutura do Cobit 2019; 
2.3.  Principais processos e objetivos de TI; 
2.4.  Principais controles de TI; 
2.5.  Como utilizar a estrutura do Cobit 2019; 
2.6.  A crescente utilização do Cobit 2019 como modelo de governança e gestão de TI; 

3. Avaliação de governança de TI 
3.1.  Levantamentos de Governança de TI do TCU; 
3.2.  O iGovTI; 
3.3.  Normativos da Administração Publica Federal; 
3.4.  Jurisprudência do TCU; 

4. Planejamento e execução de Melhorias baseadas no Cobit 2019 
4.1.  Posicionando a Governança de TI na organização; 
4.2.  Primeiros Passos em Direção à Governança de TI;  
4.3.  Identificação dos Desafios e Fatores de Sucessos da Implementação; 
4.4. Habilitando a Mudança; 
4.5.  Atividades, Papéis e Responsabilidades do Ciclo de Vida da Implementação; 
4.6.  Monitoramento Resultados; 

 

 
  

INVESTIMENTO 
 

Valor do Curso: R$ 23.980,00 (vinte e três  mil, novecentos e oitenta reais) . 
Incluso: Material de apoio, apostilas, doutrina, certificados, legislação 
Duração: 16 (dezesseis) horas/aula - Horário: 9:00 às 12:00 e de 13:00 às 
18:00 horas 
Data de Realização: a ser definida 
Local de realização: Nas dependências do Contratante 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

Razão Social: INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
LTDA., com sede no SCS Qd. 02, Bloco “C”, Sala 108, Ed. Serra Dourada, C.E.P: 70.317-900, 
Brasília - DF, CNPJ nº 26.997.528/0001-70 e Inscrição no CF/DF número 07.377.022/001-60, 
cadastrada no SICAF.  Outras informações sobre o Curso poderão ser obtidas através do telefone 
(0xx61) 3964-3616 e pelo Fone/Fax (0xx61) 3964-3616, e pelos e-mails engoverno@gmail.com ou 
ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO - www.engoverno.com.br 
 
 

Fundamentação para Contratação do Curso: 
Encaminhamos a fundamentação para a contratação dos nossos serviços sem a necessidade de 
licitação, segundo a Secretaria Federal de Controle: Para se contratar a Escola Nacional de 
Governo não há a limitação dos R$ 8 mil, relativamente à dispensa de pequeno vulto relacionada 
no inciso II, art. 24 da Lei nº. 8.666/93; O Egrégio Tribunal de Contas da União entendeu que a 
inexigibilidade de licitação para a contratação de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal é a 
regra geral, conforme Decisão/TCU/nº 439/98, in DOU de 31/07/1998 (disponível em 
HTTP://www.tcu.gov.br; na parte de jurisprudência). A contratação se dá pelo art. 25 daquela Lei, 
independentemente do preço (que pode, inclusive, ultrapassar os R$ 8 mil (oito mil reais). 

Proposta e Certidões ENG - Gov.TI (0573366)         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 108



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: 26.997.528/0001-70

Razão Social: INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIENCIAS
SOCIAIS LTDA

Nome Fantasia: ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada 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).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/09/2019

FGTS 03/08/2019

Trabalhista Validade: 13/12/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/07/2018 (*)

Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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: 26/07/2019 12:09 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:

26997528
Título:

INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUI
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 26/07/2019 12:41
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26/07/2019 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%2CufSancio… 1/1

CPF / CNPJ: 

CONSULTAR

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

26.997.528/0001-70

Data da consulta: 26/07/2019 12:20:39
Data da última atualização: 26/07/2019 04:45:06

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

Proposta e Certidões ENG - Gov.TI (0573366)         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 111



Proposta e Certidões ENG - Gov.TI (0573366)         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 112



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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
Senhor Diretor,
Cuida-se de procedimento iniciado pelo Assessor de

Gestão Estratégica, através do Memorando 548 (0559612),
sobre a autorização para capacitação dos servidores a
participarem de curso in company sobre COSO, COBIT e ITIL,
bem como a aquisição eletrônica dos normativos técnicos
voltados à gestão da Tecnologia da Informação, nos termos
definidos em reunião realizada pelo Comitê de Governança em
TIC, ocorrida nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2019 (Atas
anexadas no evento SEI nº 0560611).

A CODES/SRACF, por meio da informação
4158 0565290, inicialmente, sugeriu quais seriam
os propósitos da capacitação em tela e qual seria o público
alvo. Em seguida, com relação a disponibilidade
orçamentária na ação de Capacitação de Recursos Humanos
para custear a contratação do curso objeto deste
procedimento, informou que, desde que seja
autorizado/efetivado o reforço do orçamento de capacitação
(crédito suplementar nos autos SEI nº 0001591-
29.2019.6.02.8000 (0569505) e remanejamento de crédito da
Escola Judicial Eleitoral de Alagoas), existirá saldo suficiente
para a contratação, mesmo que o Tribunal autorize a
contratação da proposta mais onerosa.

A unidade técnica, no indigitado documento,
registra ainda que, caso a decisão seja pela capacitação na
modalidade presencial, inexiste sala destinada a realização de
eventos de capacitação, sendo necessária a disponibilização
de local adequado. 

Efetivada a instrução da demanda, conforme
Informação 4158 0565290, encaminhamos os autos à
apreciação de Vossa Senhoria, sugerindo, com base no artigo
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10 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à
Assessoria Jurídica/DG para análise e emissão de parecer
sobre a contratação em tela.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 01/08/2019, às 13:04, 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
0574447 e o código CRC 044D7220.

0005414-11.2019.6.02.8000 0574447v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
 
Remetam-se os autos eletrônicos à Assessoria de

Gestão Estratégica para conhecimento das propostas
apresentadas na Informação SRACF nº 4158 (0565290), e
manifestação acerca do conteúdo programático, modalidade
de curso mais adequada, bem como a convalidação do público
alvo sugerido pela unidade técnica, ao tempo em que pondero
ser possível a realização do curso no pleno deste sodalício
e/ou no TCE-AL, mediante formalização de parceria com
aquele órgão de controle estadual. 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/08/2019, às 13:21, 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
0575876 e o código CRC 4E37F11F.

0005414-11.2019.6.02.8000 0575876v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de agosto de 2019.
 
 
O presente processo versa sobre viabilização de

capacitação, na modalidade in company, sobre COSO, COBIT
e ITIL, em decorrência de deliberação do Comitê de
Governança de TIC.

Tais ferramentas se colocam, em síntese, como
conjunto de boas práticas que auxiliam a implantação e a
gestão da governança de TI.

Em manifestação de número 4158 a CODES/SRACF
apresentou as propostas de curso, bem como sugeriu o
público alvo da capacitação. 

Registro, de início, que a prefalada capacitação
decorre de deliberação dos membros do Comitê de
Governança de TIC. Não se pode olvidar que nos últimos
meses a referida instância de apoio à Governança tem
trabalhado com afinco para viabilisar a melhoria da
maturidade em termos de governança de TIC. Os trabalhos
foram decorrentes de inúmeras reuniões do Comitê
(formatação técnica) e que contaram com a participação desta
Assessoria de Gestão Estratégica e da unidade de Controle
Interno e Auditoria, sendo conduzidas pelo Diretor-Geral em
decorrência de autorização do Desembargador Presidente.

Por óbvio a participação do Presidente e do Vice-
Presidente depende, única e exclusivamente, de decisão de
Suas Excelências. Porém, indubitavelmente, a referida
capacitação tem o condão de alcançar melhores resultados
práticos desde que garanta a participação de servidores do
Tribunal, sobretudo daqueles com atribuições condizentes
com tais metodologias, inclusive e primordialmente daqueles

  

Conclusão AGE 0576374         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 116



lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação.
Lado outro, a melhor modalidade do curso é a

presencial, tendo em vista o conteúdo a ser tratado.
Ante o exposto, sugiro que o processo seja

encaminhado à Secretaria de Tecnologia da Informação para
manifestação acerca do público alvo que melhor possa
contribuir para o alcance do desiderato almejado com as
citadas capacitações, bem como acerca do conteúdo
programático das propostas.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 05/08/2019, às 14:00, 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
0576374 e o código CRC 4D495178.

0005414-11.2019.6.02.8000 0576374v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.
 
Redirecionem-se os autos à Secretaria de

Tecnologia da Informação para análise e manifestação acerca
do público alvo que melhor possa contribuir para o alcance
das citadas capacitações, bem como do conteúdo
programático das propostas, consoante proposição da AGE na
Conclusão 0576374.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/08/2019, às 15:26, 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
0576569 e o código CRC 1CBA3CE4.

0005414-11.2019.6.02.8000 0576569v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Não obstante os obstáculos de ordem orçamentária,

creio que a capacitação ora em comento deveria alcançar o
Diretor-Geral, os assessores, os secretários, os coordenadores
e os chefes de seção de todo o Tribunal.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 12/08/2019, às 16:30, 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
0579526 e o código CRC 2097D270.

0005414-11.2019.6.02.8000 0579526v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2019.
À STI para, nos termos do Despacho

GDG 0576569 e da Conclusão AGE 0575876, complementar a
informação 0579526 quanto ao conteúdo  programático das
propostas.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/08/2019, 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
0579610 e o código CRC A5A9F5A9.

0005414-11.2019.6.02.8000 0579610v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2019.
À Direção-Geral
 
Sr. Diretor,
 
Com a devida vênia, conforme bem pontuou a

Conclusão AGE 0576374 "a prefalada capacitação decorre de
deliberação dos membros do Comitê de Governança de
TIC", sendo assim e salvo melhor juízo, sugiro quanto ao
conteúdo  programático das propostas que tenha o Comitê a
última palavra, posto que de acordo com os objetivos
primordais a serem priorizados, no entendimento do Comitê,
pode-se ter maior identidade com este ou aquele conteúdo
programático.

Neste sentido, a saber que a Governança de TIC,
não é apenas e tão somente responsabilidade dos que laboram
da área de TIC, cumpre-me sugerir, focado neste aspecto, o
afastamento da Proposta da Empresa Consultre,
evento 0573360, vez que tem público-alvo enfatizado em
profissionais de TI e, sendo assim, pode exigir conhecimento
técnico prévio que não se encontre em todos os participantes
do evento a ser contratado.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 15/08/2019, às 15:58,
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?
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
Em razão do Despacho STI 0581556, considerando

as poderações nele ofertadas pelo Sr. Secretário da
Tecnologia da Informação Substituto, aquiesço com o
afastamento da proposta da empresa  Empresa Consultre,
evento 0573360, ao tempo em que faço retornar os autos ao
Sr. Assessor de Gestão Estratégica para, em conjunto com
todos os membros do Comitê de Governança de TIC, seja
efetivada a escolha da proposta de capacitação, na
modalidade in company, sobre COSO, COBIT e ITIL, mais
adequada à implementação de novos mecanismos de
governança de TI, no âmbito deste Tribunal, pondendo,
inclusive, ser organizada reunião para a discussão do referido
tema.  

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/09/2019, às 12:01, 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
0586966 e o código CRC 306AC6B5.

0005414-11.2019.6.02.8000 0586966v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de setembro de 2019.
Senhor Diretor-Geral, 
 
Tendo em vista o despacho retro acostado, volvo o

presente processo a Vossa Senhoria para providências de
designação de data e hora para realização da prefalada
reunião.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 09/09/2019, às 08:20, 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
0591457 e o código CRC 7CF139C6.
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De: "ericabraga" <ericabraga@tre-al.jus.br>

Para: "gabcre Mailing List" <gabcre@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 33ª Zona Eleitoral" <ze0033@tre-al.jus.br>, "gabsa Mailing
List" <gabsa@tre-al.jus.br>, "gsti Mailing List" <gsti@tre-al.jus.br>, "sj Mailing List" <sj@tre-al.jus.br>

CC:
wplira@uol.com.br, "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>, "clicianecalheiros" <clicianecalheiros@tre-
al.jus.br>, "Carlos Henrique Tavares Méro" <henriquemero@tre-al.jus.br>, "Homero Malta Feitosa Filho"
<homerofeitosa@tre-al.jus.br>

Data: 13/09/2019 10:59 AM
Assunto: Convocação de reunião.

Senhores Titulares do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGOVTIC,
Considerando toda a instrução levada a efeito nos autos eletrônicos 0005414-11.2019.6.02.8000 e, de ordem do Sr. Diretor-Geral,
comunico  a realização de reunião, nesta Diretoria, no dia 18/09/2019, às 17h., para deliberações acerca da proposta de
capacitação, na modalidade in company, sobre COSO, COBIT e ITIL, mais adequada à implementação de novos mecanismos de
governança de TI.
Att.
Érica Braga
Gabinete da Diretoria-Geral
(82) 2122 7769
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De: "ericabraga" <ericabraga@tre-al.jus.br>

Para: "gabcre Mailing List" <gabcre@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 33ª Zona Eleitoral" <ze0033@tre-al.jus.br>, "gabsa Mailing
List" <gabsa@tre-al.jus.br>, "gsti Mailing List" <gsti@tre-al.jus.br>, "sj Mailing List" <sj@tre-al.jus.br>

CC:
wplira@uol.com.br, "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>, "clicianecalheiros" <clicianecalheiros@tre-
al.jus.br>, "Carlos Henrique Tavares Méro" <henriquemero@tre-al.jus.br>, "Homero Malta Feitosa Filho"
<homerofeitosa@tre-al.jus.br>

Data: 13/09/2019 02:02 PM
Assunto: Remarcação de Reunião

Senhores Titulares do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGOVTIC,
 
De ordem do Sr. Diretor-Geral, comunico que a reunião agendada para o dia 18/09/2019, foi remarcada para o dia 19/09/2019,
às 17h, nesta Diretoria.
 
Att.
 
Érica Braga
Gabinete da Diretoria-Geral
(82) 2122 7769
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De: "ericabraga" <ericabraga@tre-al.jus.br>
Para: "neypalma" <neypalma@tre-al.jus.br>
Data: 18/09/2019 01:53 PM
Assunto: Convocação. Reunião.

Senhor Assessor de Gestão Estratégica,
 
Considerando toda a instrução levada a efeito nos autos eletrônicos 0005414-11.2019.6.02.8000 e, de ordem do Sr. Diretor-Geral,
comunico  a realização de reunião, nesta Diretoria, no dia 19/09/2019, às 17h., para deliberações acerca da proposta de
capacitação, na modalidade in company, sobre COSO, COBIT e ITIL, mais adequada à implementação de novos mecanismos de
governança de TI.
 
Att.
Érica Braga
Gabinete da Diretoria-Geral
(82) 2122 7769
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DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.
Faço encaminhar os presentes autos à Secretaria

de Gestão de Pessoas para as providências de sua
competência, considerando a manifestação do Sr. Assessor
de Gestão Estratégica (0597180).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 17:09, 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
0596988 e o código CRC 9EA720EB.

0005414-11.2019.6.02.8000 0596988v1

  

Despacho GDG 0596988         SEI 0005414-11.2019.6.02.8000 / pg. 128



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que o Comitê de Governança de TIC, em reunião

que teve lugar no dia 19/09/2019, às 17 horas, cuja ATA encontra-se
no processo SEI nº 0003152-88.2019.6.02.8000, evento 0596967,
aguardando a assinatura dos participantes, decidiu que:

“ 3 . 5 . Deliberações acerca da proposta de
capacitação, na modalidade in company, sobre COSO,
COBIT e ITIL, mais adequada à implementação de
novos mecanismos de governança de TI (0005414-
11.2019.6.02.8000) - Após análise das proposições
anexadas ao processo de instrução da contratação,
os membros deliberaram que a contração que mais
se adequa às necessidades do Tribunal foi
apresentada pela empresa JML. Restou
estabelecido que a CODES deverá entrar em contato
com os Tribunais que fizeram a capacitação com a
referida empresa, conforme informações constantes
da proposta, para certificar que foi bem avaliada e
dará, de imedidato, prosseguimento às ações da
contratação.” (grifos acrescidos)
 

Nesse sentido, volvo os autos a Vossa Senhoria,
sugerindo encaminhamento à SGP para regular instrução.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 20/09/2019, às 09:30, 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
0597180 e o código CRC B26254A5.
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.
Em atenção ao despacho GDG 0596988 e a

conclusão AGE 0597180, retorno os autos à CODES/SRACF
para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 24/09/2019, às 16:00, 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
0598201 e o código CRC B57841D6.

0005414-11.2019.6.02.8000 0598201v1
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INFORMAÇÃO Nº 5865 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Secretaria de Gestão de Pessoas
Assunto: Proposta de contratação de evento de capacitação
 
Senhora Secretária,
 
Por meio do Despacho GDG (0596988), o Senhor Diretor-Geral encaminha os
presentes autos para que a Secretaria de Gestão de Pessoas entre em contato
com os Tribunais que fizeram a capacitação proposta pela JML (0573361),
para certificar que foi bem avaliada, dando o imedidato prosseguimento às
ações da contratação, conforme deliberado pelo Comitê de Governança de TIC.
Neste sentido, diante da inexistência de registro na proposta da empresa,
que ratifique a informação que teria promovido capacitação idêntica em
outros Tribunais, enviamos mensagem eletrônica para a proponente, que
confirmou NÃO ter promovido capacitação com tal programação (0602010) em
outros órgãos. Ressalta-se que a empresa afirmou, em contato telefônico, que
o conteúdo programático proposto foi ajustado à demanda específica
do TRE/AL, com abordagem sobre COSO, COBIT e ITIL como ferramenta de
Governança de TIC, impossibilitando qualquer demonstração dos índices de
avaliação do curso proposto nestes autos.
Outrossim, verificamos que a resposta da empresa aponta capacitações
realizadas no TRE-PE e no TJ/RO, pelo mesmo instrutor, que contemplaria
parcialmente o conteúdo proposto, obtendo uma avaliação satisfatória, como
demonstra os documentos que ora anexamos (0602013 e 0602014).
Em ato instrutório final, cabe ratificar que, no âmbito deste TRE/AL, inexiste
sala destinada a realização de eventos de capacitação, sendo necessária a
disponibilização de local adequado, caso a decisão seja pela capacitação na
modalidade presencial.
Por fim, adotadas as providências de competência desta Seção, devolvemos os
autos para a adoção dos atos subsequentes.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 02/10/2019, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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0601342 e o código CRC E139F62C.
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De: Fernanda Slominski <fernanda.slominski@jmlgrupo.com.br>
Para: erikcardoso <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Data: 27/09/2019 09:55 AM
Assunto: RES: RES: Proposta de curso

Bom dia Erik,
 
Infelizmente com esse mesmo tema especifico não realizamos, como informei no e-mail anterior, sobre o
COSO em muitos cursos é abordado o tema, mas com outros tópicos é apenas pincelado.
 
De qualquer forma envio em anexo o conteudo dos cursos realizados no TRE/PE e TJ/RO.
 
Se tiver algo que podemos ajuda-los nos procure...
 
Sugerimos um contato entre a area demandante e o professor para uma troca de ideia quanto ao conteudo
ok?
 
Qualquer duvida estamos a disposição.
 
Fernanda Slominski
 
Coordenadora de Educação Corporativa / In Company
Tel. 41.3595.9993
 
Central de relacionamento: 41.3595.9999 | fernanda.slominski@jmlgrupo.com.br | www.jmlgrupo.com.br
 
De: erikcardoso <erikcardoso@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 08:58
Para: Fernanda Slominski <fernanda.slominski@jmlgrupo.com.br>
Assunto: Fwd: RES: Proposta de curso
 
Bom dia Fernanda.
 
Analisei os documentos encaminhados e não verifiquei associação direta dos temas
mencionados com o conteúdo da proposta do curso "COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA DE TIC"
apresentada pela JML.
 
O questionamento da administração se deu nos seguintes termos: "entrar em contato com os
Tribunais que fizeram a capacitação com a referida empresa, conforme informações
constantes da proposta, para certificar que foi bem avaliada".
 
Assim sendo, solicito que nos encaminhe o conteúdo programático dos cursos mencionados na
documentação, visando possibilitar a comparação dos eventos realizados com a capacitação
proposta, objetivando suprir a diligência apresentada.
 
Att.
 
 
 
Erik Soares Cardoso
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716

 
From: Fernanda Slominski <fernanda.slominski@jmlgrupo.com.br>
To: rosanageda <rosanageda@tre-al.jus.br>, "fernanda@jmleventos.com.br"
<fernanda@jmleventos.com.br>
Cc: erikcardoso <erikcardoso@tre-al.jus.br>
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Date: Thu, 26 Sep 2019 19:04:20 +0000
Subject: RES: Proposta de curso
 
Boa tarde Sra. Rosangela, boa tarde!
 
Primeiramente peço desculpas pela demora no retorno.
 
Quanto ao seu questionamento informo que o tema voltado a área de TI já realizamos em vários
Tribunais onde ele faz uma análise do COSO mais aprofundada porem para os outros temas com
menos ênfase. O professor é servidor do TST, com muita experiencia no tema. Inclusive, estará
no encontro da JML de Tribunais https://www.jmleventos.com.br/hotsites/2019/eventos/1126-
nucleo-de-licitacoes-e-contratos-do-poder-judiciario/?o=VIA_PORTAL_JML.
 
Após confirmado o curso com a JML sugerimos uma conversa entre a área demandante e
professor para um melhor alinhamento do conteudo.
 
Em anexo alguns atestados de Tribunais para análise.
 
Qualquer duvida estamos a disposição.
 
Fernanda Slominski
 
Coordenadora de Educação Corporativa / In Company
Tel. 41.3595.9993
 
Central de relacionamento: 41.3595.9999 | fernanda.slominski@jmlgrupo.com.br |
www.jmlgrupo.com.br
 
De: rosanageda <rosanageda@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 24 de setembro de 2019 18:10
Para: fernanda@jmleventos.com.br
Cc: erikcardoso <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Assunto: Proposta de curso
Prioridade: Alta
 
 
  Prezada Fernanda,

 
Considerando a proposta de curso sobre COSO, COBIT e ITIL : Governança de TIC, na modalidade in company,
encaminhada por essa empresa, indago a Vossa Senhoria se esse mesmo curso já foi contratado por algum
Tribunal? Caso afirmativo, solicitamos informar qual Tribunal.

Obs.: solicito encaminhar resposta também para o email: erikcardoso@tre-al.jus.br
 
Grata,
 
Rosana de Cássia Moreira Gêda
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
SRACF/CODES/SGP/TRE-AL
0xx82 2122 7716

Anexados:

Arquivo: cert_TRE-PE-
TI_verso_dig.pdf

Tamanho:
182k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: CERTIFICADO_JML_ Tamanho: Tipo de Conteúdo:
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Rua Tabajara, 834 - Bairro Olaria - CEP 76801-316 - Porto Velho - RO - emeron.tjro.jus.br/ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 
Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa empresa MENDES & LOPES

PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.,com  sede à Rua Mandaguaçu, 534  - SL, na cidade
de Pinhais, estado do Paraná, CNPJ 07.777.721/0001-51, prestou de forma satisfatória e compatível com
todas as especificações exigidas, o Curso GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNOS NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com a carga horária de 24 horas, realizado nesta Escola no período
21/11 a 23/11 de 2017, tendo como instrutor o Professor Sandro Tomazele de Oliveira Lima. Pelo que
declaramos estar apta a executar esses serviços para outras empresas, nada tendo que a desabone.

Ressaltamos, ainda, a qualidade do material didático fornecido e da organização da
empresa, bem como o cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte desta.

 
Porto Velho/RO, 23 de novembro de 2017.
 
Por ser verdade, firmamos a presente.

Documento assinado eletronicamente por ILMA FERREIRA DE BRITO, Diretor (a) de
Departamento, em 23/11/2017, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0466458 e o
código CRC 3448BBB8.

0001306-18.2017.8.22.8700 0466458v3
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

➢ Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional: 
 

I. INTRODUÇÃO E CONCEITOS GERAIS 
✓ Porque o TCU está focando gestão de riscos e controles internos em suas 

auditorias; 
✓ Onde estão os riscos? 
✓ Desafios a serem enfrentados para implantação do sistema de controles e 

gerenciamento de riscos; 
✓ Conceito de risco em projetos; 
✓ Porque controlar os riscos; 
✓ Importância estratégica das aquisições nas políticas públicas; 
✓ Componentes dos riscos; 
✓ Distinção entre restrição, risco, problema e oportunidade; 
✓ Espécies de riscos: riscos evitáveis, transferíveis, secundários e residuais; 
✓ Comportamento oportunista do agente fornecedor. 

 
II. PRINCIPAIS METODOLOGIAS DE GESTÃO DE RISCOS 

✓ ABNT NBR ISO 31000; 
✓ COSO II – ERM; 
✓ Gerenciamento de riscos; 
✓ Fluxo do processo de gerenciamento de riscos; 
✓ A quem compete o gerenciamento dos riscos nas aquisições; 
✓ Fases do processo de gerenciamento dos riscos; 
✓ O passo a passo da gestão de riscos; 
✓ Os 8 componentes do gerenciamento de riscos segundo o COSO II; 
✓ Identificação dos riscos; 
✓ Fontes de consultas idôneas; 

✓ Metodologias para identificação dos riscos; 
✓ Análise qualitativa dos riscos; 
✓ Tabelas de mensuração da probabilidade e intensidade do impacto dos 

riscos; 
✓ Análise quantitativa dos riscos; 
✓ Fórmulas para análise quantitativa dos riscos; 
✓ Tabela de riscos identificados; 
✓ Planejamento das respostas aos riscos; 
✓ Requisitos da atividade de planejamento das respostas aos riscos; 
✓ Identificação dos responsáveis pela implementação das respostas aos 

riscos; 
✓ Elaboração da matriz de riscos; 
✓ Fluxo do subprocesso de planejamento das respostas aos riscos; 
✓ Verificação da probabilidade e impacto dos riscos secundários; 
✓ Controle contínuo e reavaliação dos riscos; 
✓ Fluxograma do processo de planejamento e controle de riscos; 
✓ Elaborando o Relatório de Análise de Risco – Estudo de Casos; 
✓ Entendendo o relatório e seus elementos constitutivos; 
✓ Análise de cases para preenchimento do relatório. 

 
III. ESTUDO DE CASO PRÁTICO 

✓ Será realizado com casos reais do Órgão; 
✓ Máximo de 4 grupos com 5 alunos cada. 

 
CARGA HORÁRIA: 
24 horas 
 
PALESTRANTE: 
SANDRO TOMAZELE DE OLIVEIRA LIMA 
Graduado em TI, Pós-Graduado em Redes de Computadores, o Prof. Sandro Tomazele possui vasta experiência na iniciativa privada, tendo atuado, por exemplo na Brasil Telecom 
(atualmente OI). É servidor de carreira do TST - Tribunal Superior do Trabalho exercendo a função de Supervisor de Segurança da Informação e Coordenador Substituto de Gestão da 
Informação. Dentro do Tribunal exerceu diversas atividades, foi responsável por várias licitações de soluções de TI para a Justiça do Trabalho e para o próprio TST. Atua ativamente na 
governança e na gestão de riscos corporativos, tendo coordenado a equipe que desenvolveu a metodologia de gestão de riscos do TST. Ministrou capacitações na ANAC, no Senado 
Federal, TST, nos Tribunais Regionais do Trabalho de Minas Gerais, Alagoas e João Pessoa. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

➢ Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional: 
 
1º DIA 
 
1. Governança e Compliance de Tecnologia da Informação e Comunicação 

1.2. Introdução 
1.3. Conceitos 
1.4. Governança, gestão e compliance 
1.5. Princípios de governança para o setor público 
1.6. O processo de implementação da boa governança na área pública 
 

2. Principais Normativos relacionados às contratações de Soluções de TIC 
2.1. Portaria nº 778, de 4 de abril de 2019 - Implantação da Governança de TIC 

2.1.1. Conceitos 
2.1.2. Princípios 
2.1.3. Diretrizes 
2.1.4. Comitê de Governança Digital  
2.1.5. PDTIC 

2.2. Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019 - Processo de Contratação de Soluções de 
TIC 

2.2.1. Conceitos 
2.2.2. Vedações 
2.2.3. Alinhamento Estratégico 
2.2.4. O processo de contratação 
2.2.5. Prazos e outras considerações 
2.2.6. Contratação de licenças de software e serviços de atualização de versão, de 
manutenção e de suporte 
2.2.7. Contratação de serviços de desenvolvimento, sustentação e manutenção de software 

2.2.8. Contratação de infraestrutura de centro de dados, serviços em nuvem, sala-cofre e 
sala segura 

2.3. Instrução Normativa nº 2, de 4 de abril de 2019 - Colegiado Interno de Referencial Técnico 
- CIRT 

2.3.1 Finalidade da IN 
2.3.2. Solicitação de aprovação  
2.3.3. Responsabilidades do CIRT 
2.3.4. Funcionamento do CIRT 

 
2º DIA 
 
3. COSO II 2017 - Gestão de Riscos Corporativos - Integrando com Desempenho e 
Performance 

3.1. O cenário atual do gerenciamento de riscos 
3.2. A alta administração e o gerenciamento de riscos corporativos 
3.3. O papel do Conselho diretivo no gerenciamento de riscos corporativos 
3.4. Benefícios do gerenciamento de riscos corporativos 
3.5. O papel do risco na definição da estratégia 
3.6. Os 5 componentes do COSO II 
3.7. Os 20 Princípios do COSO II 

 
4. Prática de gerenciamento de riscos de licitação  

4.1 O processo de Gestão de riscos da ISO 31000 
4.1.2. Principais Conceitos 
4.1.3. Escopo, Contexto, Critérios 
4.1.4. Identificação de Riscos 
4.1.5. Análise de Riscos 
4.1.6. Avaliação de Riscos 
4.1.7. Tratamento de Riscos 
4.1.8. Registro e Relato 
4.1.9. Comunicação e Consulta 
4.1.10. Monitoramento e Análise Crítica 

 
 
CARGA HORÁRIA: 
16 horas 
 
PALESTRANTE: 
SANDRO TOMAZELE DE OLIVEIRA LIMA 
Graduado em TI, Pós-Graduado em Redes de Computadores, o Prof. Sandro Tomazele possui vasta experiência na iniciativa privada, tendo atuado, por exemplo, na Brasil Telecom (atualmente Oi). É 
Analista Judiciário do TST - Tribunal Superior do Trabalho, exercendo a função de Supervisor de Segurança da Informação e Coordenador Substituto de Apoio à Governança e Gestão de TIC. Dentro do 
Tribunal exerceu diversas atividades, foi responsável por várias licitações de soluções de TI para a Justiça do Trabalho e para o próprio TST. Atua ativamente na governança e na gestão de riscos 
corporativos, tendo coordenado a equipe que desenvolveu a metodologia de gestão de riscos do TST, atualmente coordena o Escritório de riscos corporativos. Ministrou capacitações na ANAC, no Senado 
Federal, TST, nos Tribunais Regionais do Trabalho de Rondônia, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Rondônia e para alunos do CSJT, CNMP e de mais de 20 outras 
instituições públicas e privadas. É membro do Comitê de Governança das Organizações e do Comitê de Gestão de Riscos, ambos da ABNT. Possui curso de aperfeiçoamento em aprendizagem pela 
Universidade da Califórnia: "Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects". 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GDG 0596988 e diante da

informação 5865 0601342, oriunda da CODES/SRACF,
encaminho os autos a Vossa Senhoria para análise e
deliberação.

 Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 02/10/2019, às 16:49, 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
0602776 e o código CRC 483FC994.

0005414-11.2019.6.02.8000 0602776v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
Diante das informações acostadas pela Secretaria de

Gestão de Pessoas, por meio da Informação 5865 (0601342),
determino o encaminhamento do presente procedimento à Assessoria
de Gestão Estratégica para que seja dado conhecimento ao Comitê
de Governança de TIC, com vistas às deliberações pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 03/10/2019, às 17:12, 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
0603476 e o código CRC 4834C25F.

0005414-11.2019.6.02.8000 0603476v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
 
Diante do despacho GDG de evento 0603476, resta

esclarecer, s.m.e., que todos os direcionamentos tendentes à
contratação de curso in company sobre COSO, COBIT e ITIL
já foram tomados pelo Comitê de Governança de TIC, sendo
deliberado, inclusive, qual a Empresa que deverá realizar o
Curso no Tribunal, conforme ata de reunião de evento
0597180.

Outrossim, face à manifestação de evento 0601342
que afirma inexistir local apropriado para realização do
evento, torna-se necessária verificar, apenas, perante o
Diretor-Geral, a possibilidade de ser disponibilizado outro
local apropriado ou mesmo verificar com os setores
responsáveis a possibilidade de utilização do plenário desta
Corte Eleitoral.

No mais, devolvo os autos a esse gabinete para as
diligências que reputarem necessárias.

 
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 03/10/2019, às 18:34, 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
0603807 e o código CRC 3AB3838D.

0005414-11.2019.6.02.8000 0603807v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
Considerando o pronunciamento do Senhor Assessor de

Gestão Estratégica, determino o retorno dos autos à Secretaria de
Gestão de Pessoas para, com a urgência que o caso requer, que
sejam adotadas as providências pertinentes à realização do curso in
company sobre COSO, COBIT e ITIL.

Ressalto, por oportuno, que a proposta do curso
demandado pelo Comitê de Governança de TIC possui a carga
horária de 16 horas. Assim, possivelmente a proposta de utilização
do Plenário desta Corte torna-se plausível, a depender, tão somente,
de deliberação da Presidência deste Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 04/10/2019, às 11:56, 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
0604173 e o código CRC F7168877.

0005414-11.2019.6.02.8000 0604173v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
Senhor Diretor,
De ordem da Senhora Secretária desta SGP e com

vistas a dar cumprimento ao despacho GDG 0604173, retorno
os autos a fim de que seja dado o seu direcionamento à
Assessoria Jurídica dessa Diretoria Geral para, com base
no  artigo 10 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017, análise e
emissão de parecer técnico sobre a legalidade da contratação
em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Oficial de Gabinete, em 04/10/2019, 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
0604377 e o código CRC 3B99EC02.

0005414-11.2019.6.02.8000 0604377v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
 
 
À AJ-DG para competente manifestação. 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/10/2019, 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
0604579 e o código CRC 81AFF20B.

0005414-11.2019.6.02.8000 0604579v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
À Secretaria de Administração,
 
 
Para proceder à instrução relativa à pretendida

contratação, especialmente a verificação da compatibilidade
de preço e atualização das certidões.

 
 
Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/10/2019, às 13:31, 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
0604619 e o código CRC DBFC978B.

0005414-11.2019.6.02.8000 0604619v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
À SEIC, para solicitar os documentos

demonstrativos da compatibilidade do preço praticada pela
promotora do evento e anexar os documentos habilitatórios
competentes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2019, às 13:51, 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
0604666 e o código CRC 530A1191.

0005414-11.2019.6.02.8000 0604666v1
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E-mail - 0604721

Data de Envio: 
  07/10/2019 14:18:25

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

Para:
    fernanda.slominski@jmlgrupo.com.br
    fernanda@jmleventos.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS-COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA DE TIC. 

Mensagem: 
  Prezados,

Para darmos andamento à contratação do curso de COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA DE TIC. ,
solicitamos a presteza, no sentido de nos fazer remeter o quanto antes se lhe faça possível, pelo menos
03 (três) 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.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@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:
    Proposta_0573361_3.Proposta_e_Certidoes_JML___COSO__COBIT_e_ITIL_GOVERNANCA_DE_TIC.pdf
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CNPJ: 07.777.721/0001-51
RUA MANDAGUACU, 534    - SLJ   
CEP: 83324-430 - Bairro: EMILIANO PERNETA   
Município: PINHAIS - PR
Telefone: (41) 35959999    Celular: (41) 99890780
Email: wagner@hribeiroconsultores.com.br
Insc. Municipal: 67909

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
Número da NFS-e

2235

Situação

Emi�do

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Pinhais
Secretaria Municipal de Finanças

Auten�cidade

0154530043988219

Data Emissão

16/09/2019

Hora Emissão

13:13:02

Nome Fantasia
TRIB DE JUSTICA
Razão Social
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS

CPF/CNPJ
25.053.190/0001-36

Endereço
RUA PC DOS GIRASSOIS

Número Complemento
PALAC RIO TOCANTINS

Bairro
PLANO DIRETOR NORTE

CEP
77001-002

Cidade - Estado
PALMAS - TO

TOMADOR DO SERVIÇO

Serviço Local Prest. Alíquota Sit. Trib. Vlr. Trib. Dedução Vlr. ISSRF

802 9733 2.00 % TI 42.000,00 0,00 0,00
Descrição do Serviço: CURSO IN COMPANY: CURSO IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS COM BASE NA ESTRUTURA COSO, REALIZADO NOS DIAS 11,
12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019. EMPENHO 2019NE05790

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Base de Cálculo
42.000,00

Valor ISSQN
840,00

Valor ISSRF
0,00

Desconto
0,00

Valor Total
42.000,00

Valor Líquido
38.031,00

IR
2.016,00

INSS
0,00

CSLL
420,00

COFINS
1.260,00

PIS
273,00

802 -

9733 -

Outras Informações

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do local da prestação do serviço

PALMAS - TO

TI - Tributada integralmente.
(802) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 369/2016 de 28/06/2016.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2019.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 5.649,00 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 1.062,60 (2.53%), com base na Lei 12.741/2012 e
no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AGENCIA 0997 / OP. 003 / CONTA CORRENTE 161 - 5 

OBS. ISS DEVERÁ SER RECOLHIDO PELA EMPRESA MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, CONFORME LEI Nº. 116/2003, LISTA DE
SERVIÇO ITEM 8.02.

So�ware FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.
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07/10/2019 SEI/TRE-PE - 0935402 - Nota de Empenho
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07/10/2019 SEI/TRE-PE - 0935402 - Nota de Empenho

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=M7SO3XQFQ5QCC&View=Attachment&Number=25196&FolderID=0&Part=6&Filena… 2/2

Documento assinado eletronicamente por ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a) Geral, em 02/07/2019, às 12:32, conforme
art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0935402 e o código CRC 20DFC1DC.

0018732-44.2019.6.17.8000 0935402v3
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22/4/2014 frmVisualizar.aspx (712×937)
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDEMIR CARVALHO PINHEIRO, Chefe, em 03/09/2019, às 12:25, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor, em 03/09/2019, às 12:28, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 03/09/2019, às 14:15, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0133407 e o código CRC 1AB7AB64.
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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: 07.777.721/0001-51
Razão Social: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: JML
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/02/2020

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/02/2020
FGTS 13/10/2019
Trabalhista Validade: 14/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/01/2020
Receita Municipal Validade: 20/10/2019

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: 07/10/2019 16:38 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11

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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Senhora Coordenadora ,
 
Trata o procedimento de solicitação de contratação do

curso in company COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA DE TIC.,
conforme proposta anexa (0573361).  

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do
preço, visando à inscrição no Curso em tela, evento 0604666, no
valor de R$ 35.800,00 ( trinta e cinco mil e oitocentos reais), para
16h/aula.

 
MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E

EVENTOS LTDA, CNPJ 07.777.721/0001-51, encaminhou-nos
4 (quatro) cópias de documentos comprobatórios para realização do
curso em tela, evento 0604960.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

em tela, eventos 0604988 e demais sequentes a proposta, página 2,
evento 0573361.

 
Diante do exposto , entendemos, salvo melhor juízo,

demonstrada a compatibilidade e do preço ofertado, sugerimos, s.m.j,
a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do
Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/10/2019, às 17:00, 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
0604994 e o código CRC 53B1A043.

0005414-11.2019.6.02.8000 0604994v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento do

Despacho AJ-DG 0604619, para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/10/2019, às 17:07, 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
0605010 e o código CRC 272C6215.

0005414-11.2019.6.02.8000 0605010v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005414-11.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Comitê de Governança em TIC
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO IN COMPANY - Curso "COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA DE TIC"

 

Parecer nº 2103 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Trata o presente procedimento da contratação

da empresa JML - MENDES & LOPES PESQUISA,
TREINAMENTO E EVENTOS LTDA, CNPJ 07.777.721/0001-
51, com vistas à participação de um grupo de até 20
servidores e colaboradores no Curso "COSO, COBIT e ITIL:
GOVERNANÇA DE TIC",  a ser realizado em data a confirmar,
na modalidade in company, com duração de 16 (dezesseis)
horas/aula em dias consecutivos, no valor total de R$
35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais), conforme
proposta (0573361).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
No evento 0565290,  a SRACF  informa que o Plano

Anual de Capacitação 2019 não contêm indicações de cursos
sobre COSO, COBIT e ITIL; contudo, possui duas demandas
que poderiam estar associadas à proposta em tela, a primeira
da Diretoria-Geral, sobre Governança Corporativa, e a
segunda da Secretaria de Tecnologia da Informação,
sobre Governança de TIC (0007119-78.2018.6.02.8000).

No tocante à disponibilidade orçamentária na ação
de Capacitação de Recursos Humanos para custear
a contratação do curso objeto deste procedimento, aquela
unidade informou que foi solicitado crédito suplementar nos
autos SEI nº 0001591-29.2019.6.02.8000 (0569505), bem
como, autorizado remanejamento de crédito da Escola Judicial
Eleitoral de Alagoas (0567396), e quando
autorizado/efetivado o reforço do orçamento de capacitação,
existirá saldo suficiente para a contratação, mesmo que o
Tribunal autorize a contratação no valor de R$35.800,00
(trinta e cinco mil, oitocentos reais).]

Em novo procunciamento (0601342), a SRACF
complementou que inexiste registro na proposta da empresa,
que ratifique a informação que teria promovido
capacitação idêntica em outros Tribunais e que a proponente
confirmou NÃO ter promovido capacitação com tal
programação (0602010) em outros órgãos. Ressalta-se que a
empresa afirmou, em contato telefônico, que o conteúdo
programático proposto foi ajustado à
demanda específica do TRE/AL , com abordagem sobre
COSO, COBIT e ITIL como ferramenta de Governança de TIC,
impossibilitando qualquer demonstração dos índices de
avaliação do curso proposto nestes autos

Diante de tal conclusão, esta Assessria Jurídica
(0604619) encaminhou os autos para verificação da
compatibilidade de preço e atualização das certidões.

A despeito da ressalva feita pela SRACF, a Seção de
Instrução de Contratações - SEIC (0604994) concluiu pela
demonstração da compatibilidade do preço
ofertado, sugerindo a contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

Aquela Seção juntou as Certidões de Regularidade
Fiscal da empresa, eventos 0604988 e demais sequentes
à proposta, página 2, evento 0573361.
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Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  Reservando a análise das nuanças técnicas e
financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
 quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Assim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

na conformidade com o iter estabelecido no  Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de contratação),
para exame quanto à legalidade da pretendida contratação
direta.

Dessa forma,  prossegue-se na análise da
contratação direta, sabendo-se que as contratações que
tenham por objeto a realização de cursos, treinamentos,
capacitação e especializações de servidores públicos podem
ser formalizadas por intermédio de contratação direta por
inexigibilidade de licitação, com fulcro nos artigos 13 e 25 da
Lei n° 8.666, de 1993, que assim dispõem: 

"Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos
relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal;"
(...)
"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:
(.. ) 
II - para a contratação de serviços
técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais
ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
(...)
§ 1º Considera-se de notória
especialização o profissional ou empresa
cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita
inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato."

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

Tribunal de Contas da União fixou o entendimento de que é
viável a inexigibilidade de licitação para contratações de tal
jaez, tal como consta na Decisão nº 439/1998 - Plenário,
  Acórdão nº 1.089/2003 - Plenário e Acórdão nº 654/2004 - 2ª
Câmara, entre outras, fulcrado no fato de que a natureza
dessas contratações não possibilita uma seleção dos
particulares segundo critérios objetivos, devendo a
 Administração demonstrar a singularidade do objeto a ser
executado e a notoriedade da instituição a ser contratada
(Acórdão nº 2176/2012 - Plenário), em face do que dispõe
o inciso II, do art. 25, da Lei de Licitações, sem olvidar de que
 a singularidade do objeto a ser prestado, na ensinança  de
Marçal Justen Filho, "deve ser entendida como uma
característica especial de algumas contratações de serviços
técnicos especializados. (...) singular é a natureza do serviço,
não o número de pessoas capacitadas a executá-
lo".  (Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 12a Edição. São Paulo: Dialética,
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2008, p. 350.)

                    Nesse sentido,  a Orientação Normativa de nº 18,
de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União - AGU:

  
"EMENTA: Contrata-se por inexigibilidade
de licitação com fundamento no art. 25,
inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993,
conferencistas para ministrar cursos para
treinamento e aperfeiçoamento, ou a
inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e
verificado tratar-se de notório
especialista."

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2018 alterou a Orientação Normativa nº 18,
de 1º de abril de 2009 e ampliou a opção de enquadramento: 

 
"Art. 1º A Orientação Normativa nº 18, de
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25,CAPUT OU INCISO II, DA LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS PARA
MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM
CURSOS ABERTOS.
O ART. 25,CAPUT, COMO
FUNDAMENTO, IMPÕE A
CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE
COMPETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU
POR EXCLUSIVIDADE DO OBJETO
PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO,
MEDIANTE ROBUSTA INSTRUÇÃO DOS
AUTOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AINDA
MAIORES POR PARTE DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES.
A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO
ART. 25, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE
1993, EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS DA NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO E DA
SINGULARIDADE DO CURSO.
INDEXAÇÃO: TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
CONTRATAÇÃO. PESSOAS NATURAIS E
JURÍDICAS. CURSOS FECHADOS OU
INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS.
REFERÊNCIA: Parecer nº
97/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº
98/2017/DECOR/CGU/AGU; e, Despacho
nº 976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25,caput
e inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993."(NR) (grifos nossos)

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, parece, s.m.j.,
adequado para o caso ora analisado, uma vez que se constata
a inviabilidade de competição por ausência de critério
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objetivo de seleção, conforme instrução contida nos autos.   

                      Registre-se também que, em sede
de inexigibilidade de licitação,  é imperiosa a  justificativa
acerca do valor da contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.666/93, devendo a Administração certificar que
a  proposta de preços da empresa demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado, vale dizer,  
trazendo aos autos a necessária justificativa de preço, na
exata inteligência do comando contido no inciso III, do Art.
26, da Lei nº 8.666/93:  

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."       
     

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:

 
"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS
ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS,
OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
fornecedor exclusivo, não pode ser
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realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 
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Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

de cotejar preços de fornecedores distintos, visto que a
diferença no serviço inviabiliza uma base para aferi-los,
cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o praticado no mercado, inclusive com outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em geral,  e  sempre que possível, devem ser
juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,
de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja circunstanciadamente
justificada a escolha do fornecedor, bem como demonstrada a
adequabilidade dos preços, neste último caso com efetiva
comparação com os preços de mercado e sempre com a
juntada de parecer de técnico responsável atestando tanto a
inexigibilidade quanto à adequação dos preços.
 
4. LISTA DE VERIFICAÇÃO
 

Anote-se ainda  a determinação da  Presidência
desta Corte, contida na  PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Processo
SEI 0004888-15.2017.6.02.8000.

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0559612

2
É possível afirmar que é singular a
necessidade pública que demanda a
contratação do curso?

 X  

3

A justificativa apresentada é
pertinente (detecção da necessidade
e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia,
efetividade das ações do órgão)?

X  0559612

4

A inviabilidade de competição teve
sua origem na contratação do
serviço técnico de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal (art. 25,
II da Lei nº 8.666/93):

X   

5
O procedimento está instruído com o
detalhamento do conteúdo do curso
requerido?

X  0573361

6

O conteúdo do curso atende
adequadamente à necessidade
pública identificada pelo
demandante da contratação e/ou
destinatário dos conhecimentos?

X  0601342

7
O procedimento está instruído com
currículo detalhado do(s)
instrutor(es) do curso?

 X  

8

É possível afirmar que é
notoriamente reconhecido no
mercado o fornecedor do curso
selecionado? Há elementos que
fundamentam o reconhecimento da
alegada notoriedade pelo
demandante da contratação e/ou
pelo destinatário dos
conhecimentos?

 X  
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9

Existe na localidade sede do órgão,
algum outro fornecedor do conteúdo
do curso selecionado e que tenha
previsão de realizar curso idêntico
ou similar nos próximos meses (no
caso de evento fora do Estado)?

  Não consta
dos autos

10

Foi verificada pela CODES a relação
de compatibilidade entre o objeto da
futura contratação e as atribuições
do(s) destinatário(s) dos
conhecimentos?

X  0601342

11
Houve a devida reserva de crédito
orçamentário ou a confirmação de
que há recurso disponível pela
unidade competente?

 X

0565290
Confimar se
houve o
reforço de
que fala a
Informação
4158

12 A proposta de preços demonstra-se
compativel com os preços X  0604994

 
praticados no mercado, considerando, sobretudo, o subsídio de fornecimento ou prestação de
serviços para outros órgãos (notas fiscais, faturas, notas de empenho) constantes do
respectivo processo administrativo?

   

13 A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de validade?  X
0573361
(Validade 60
dias)

14 Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na proposta ou em documento separado?  X  

15

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (…)
V – 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; (Redação dada pela Resolução
nº 229, de 22.06.16)”.

X  0573361

16 O valor da contratação exige a publicação na imprensa oficial?  X  

Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Evento/Obs.

17

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?  X  0604988

1 FGTS X   

2. INSS X  

3. Receita Federal X   

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X   

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X   

18 Consta consulta ao CADIN? X  0573361

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência?

X  
0573361
 

 

 5. CONCLUSÃO
 

Para o bom andamento do processo, faz-se
necessária a observação dos itens 11 e 13 da tabela de
verificação acima.

Ao ensejo, seguem aos autos à SAD para
aperfeiçoamento da instrução.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 08/10/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/10/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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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
0605501 e o código CRC 0B80BEFD.

0005414-11.2019.6.02.8000 0605501v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.
Ao Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas.
Assunto: Curso in company COSO, COBIT e ITIL.
 
Senhora Secretária,
 
Considerando ter sido realizada a instrução da

proposição de aquisição de curso in company COSO, COBIT e
ITIL por essa Secretaria, encaminho os autos para
manifestação acerca dos apontamentos constantes no Parecer
AJ-DG 2103 (evento 0605501).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/10/2019, às 18:58, 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
0606182 e o código CRC 8999695F.

0005414-11.2019.6.02.8000 0606182v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.
À CODES/SRACF para prosseguimento da

instrução, atentando para os itens 11 e 13 constantes no
Parecer 2103 (0605501).

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 10/10/2019, às 18:07, 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
0607051 e o código CRC 805C8023.

0005414-11.2019.6.02.8000 0607051v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6164 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Secretaria de Gestão de Pessoas
Assunto: Proposta de contratação de evento de capacitação
 
Senhora Secretária,
 
Em atenção ao Despacho GSGP (0607051), que determina o
prosseguimento da instrução destes autos, atentando para os itens
11 e 13 constantes no Parecer 2103 (0605501), informamos que, no
tocante ao Item 11, houve o reforço previsto na informação
desta Seção, inclusive com reserva de crédito orçamentário visando
ao custeio da contratação proposta nestes autos. Já acerca da
validade da proposta apresentada pela JML, relatada no Item 13,
diligenciamos a empresa proponente que nos remeteu a proposta
atualizada, inclusive com desconto no valor da contratação,
reduzindo para R$33.000,00 (trinta e três mil reais), como se observa
no documento anexo (0607826).
Outrossim, salientamos que a proposta em referência contempla a
participação de 20 (vinte) servidores, contudo, não consta nos autos
a definição do quantitativo de participantes, contando apenas de
sugestões, se não vejamos:
a) Informação 4158 da SRACF (0565290) com a
sugestão de participação dos Comitês de Governança de Tecnologia
da Informação e Comunicação (CGOVTIC) e de Gestão de Tecnologia
da Informação e Comunicação (CGTIC), facultando a participação de
representante da Unidade de Controle Interno, que totaliza 11 (onze)
indicações;
b) Conclusão AGE (0576374) que sugere facultar as participações do
Presidente e Vice-presidente membros do CGOVTIC, mencionados na
informação da SRACF;
c) Despacho STI (0579526) que recomenda as participações
do Diretor-geral, Secretários (5), Coordenadores (12), Assessores
(10) e Chefes de seção (34), totalizando 62 indicações;
d) Ata de Reunião do Comitê de Governança de TIC (0596967), onde
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membro Juiz Eleitoral pontuou que a proposta deveria abranger,
além da participação dos membros do Comitê de Governança de TIC,
prioritariamente servidores efetivos de várias unidades para que o
conhecimento permaneça no Tribunal, sem definição do quantitativo.
Adotando-se o critério sugerido na proposta que contempla maior
número de indicações (item c), teremos 50 participantes.
Cabe ressaltar que a definição dos participantes servirá para
compatibilizar a data de realização do curso com a disponibilidade
dos indicados, tendo em vista o considerável número de servidores
em gozo de férias nos últimos meses do ano, bem como, para que
seja verificada a necessidade de contratação de outras turmas.
Ademais, registramos que, conforme mensagem da empresa
proponente, a única data disponível neste exercício é 09 e 10 de
dezembro, ensejando significativa celeridade na confirmação para
que seja possível garantir a reserva das datas.
Por fim, prestadas as informações de competência desta Seção,
devolvemos os autos para a adoção das medidas subsequentes.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 14/10/2019, às 16:52, 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
0607367 e o código CRC 8A0CA615.

0005414-11.2019.6.02.8000 0607367v24
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Ao 
TRE - AL 
A/c: Sr. Erik Soares Cardoso  
 

 
 

Pinhais, 10 de Outubro de 2019. 
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2 

www.jmleventos.com.br 

Assista ao nosso 

VIDEO INSTITUCIONAL 
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3 3 

ASSISTA AO VIDEO E SAIBA MAIS 
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4 

 

4 

 Confira nossa lista completa de 

CLIENTES IN COMPANY 

 
Confira nossa lista completa de 

CLIENTES JML 
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COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA DE TIC. 

 
PÚBLICO ALVO:  

• Pessoal das áreas de TI, gestão, gestão estratégica, auditoria, comitês de governança. 
 
OBJETIVO GERAL:  

• Conhecer os principais modelos de governança aplicados à TI, propiciando o adequado 
entendimento destes modelos e priorização das ações a serem eventualmente implantadas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Propiciar ao participante uma visão geral da governança, COBIT e ITIL, trazendo casos de uso reais, 
para facilitar o entendimento dos assuntos abordados. 

• Propiciar ao participante uma visão geral do COSO II, permitindo que conheçam formas de 
implementar a gestão de riscos corporativos. 

• Permitir que o participante entenda o processo do planejamento estratégico de TI, baseado nas 
melhores práticas. 

 
EMENTA: SOB MEDIDA. 
 
GOVERNANÇA DE TI. 

• Objetivos da Governança de TI 

• Definições - Governança Corporativa de TI  

• Princípios da  Governança Corporativa de TI  

• Modelo de Governança Corporativa de TI 

• Guia de implantação da Governança Corporativa de TI 

• Dicas para implantação da Governança Corporativa de TI 

• Comparativo NBR 38500 x COBIT x ITIL 
 
COBIT 5. 

• Introdução 

• Princípios 

• Modelo de referência de processos 

• Guia de implementação 
 
ITIL 2011. 

• Introdução 

• Definições 

• Ciclo de vida dos processos de TI 
 
COSO II 2017. 

• O cenário atual do gerenciamento de riscos 
A alta administração e o gerenciamento de riscos corporativos 
O papel do Conselho diretivo no gerenciamento de riscos corporativos 
Benefícios do gerenciamento de riscos corporativos 
O papel do risco na definição da estratégia 
Os 5 componentes do COSO II  
Os 20 Princípios do COSO II 
Tendências que impactarão a gestão de riscos corporativos 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI. 

• PETI 

• Benefícios e Resultados 

• Fundamentos Legais 

• Papéis e Responsabilidades 

• Estratégia Geral de TIC 

• Planos de TIC 

• Alinhamento estratégico 

• Ciclo de vida PDTI 

• Elaboração do PDTI 

• Acompanhamento do PDTI 
 
OBS: A entidade poderá, a seu critério, adaptar o conteúdo programático do curso, desde que 
a empresa seja informada com antecedência. 
 
CARGA HORÁRIA 
16 horas, em dias consecutivos. 
 
DATAS 
A definir, de acordo com a necessidade da entidade e a disponibilidade do palestrante. 
 
PALESTRANTE 
SANDRO TOMAZELE DE OLIVEIRA LIMA 
Graduado em TI, Pós-Graduado em Redes de Computadores, o Prof. Sandro Tomazele possui vasta 
experiência na iniciativa privada, tendo atuado, por exemplo, na Brasil Telecom (atualmente Oi). É Analista 
Judiciário do TST - Tribunal Superior do Trabalho, exercendo a função de Supervisor de Segurança da 
Informação e Coordenador Substituto de Apoio à Governança e Gestão de TIC. Dentro do Tribunal exerceu 
diversas atividades, foi responsável por várias licitações de soluções de TI para a Justiça do Trabalho e para o 
próprio TST. Atua ativamente na governança e na gestão de riscos corporativos, tendo coordenado a equipe 
que desenvolveu a metodologia de gestão de riscos do TST, atualmente coordena o Escritório de riscos 
corporativos. Ministrou capacitações na ANAC, no Senado Federal, TST, nos Tribunais Regionais do 
Trabalho de Rondônia, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Rondônia  
e para alunos do CSJT, CNMP e de mais de 20 outras instituições públicas e privadas. É membro do Comitê 
de Governança das Organizações e do Comitê de Gestão de Riscos, ambos da ABNT. Possui curso de 
aperfeiçoamento em aprendizagem pela Universidade da Califórnia: "Learning How to Learn: Powerful 
mental tools to help you master tough subjects". 
 
INVESTIMENTO 
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), para um grupo de até 20 servidores e colaboradores da 
entidade contratante.  
 
Estão inclusos neste valor 

• Honorários do professor; 

• Material de apoio (canetas, blocos e pasta), apostila de SLIDES, Legislação complementar, material 
complementar da JML Consultoria e Legislação JML (editora JML);  

• Certificados de capacitação e aperfeiçoamento profissional; 

• Impostos incidentes sobre a prestação de serviços; 

• Passagens, hospedagem, traslado e alimentação do professor. 
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Correrão por conta da entidade: 

• Local para realização do curso; 

• Recursos de multimídia; 

• Coffee-break; 

• Organização do curso. 
 

CONTATO COMERCIAL: 

• Fernanda Slominski - Coordenadora de Assinaturas, Curso In Company, EAD  

• Telefone: 41 3595-9993  

• http://www.jmleventos.com.br - fernanda@jmleventos.com.br 
 
FORMA DE PAGAMENTO  
À vista, até 20 dias após o envio da Nota Fiscal. 
 
DADOS GERAIS DA EMPRESA 
Razão Social: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.  
Endereço: Rua Mandaguaçu, 534 – Sobre Loja - Bairro: Emiliano Perneta  
83324-430 - Pinhais - PR. 
CNPJ: 07.777.721/0001-51  
Telefone [41] 3595.9999  
Fax [41] 3595.9998  
Consultoria [41] 3595.9997  
 
VALIDADE DA PROPOSTA 
60(sessenta) dias, a partir do recebimento desta. Ressaltamos que o valor em comento poderá sofrer  
 
alterações após o prazo acima estipulado. 
 
 
www.jmleventos.com.br – eventos@jmleventos.com.br 

Atenciosamente, 
 
Juliano José Lopes 
Diretor da JML 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.
Senhor Assessor,
Em atenção ao Parecer AJ/DG nº 2103 0605501,

retornamos os autos com a Informação 6164 0607367 da
CODES/SRACF para prosseguimento.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 14/10/2019, às 18:52, 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
0608510 e o código CRC 7BA96FCA.

0005414-11.2019.6.02.8000 0608510v1
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PROCESSO : 0005414-11.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Comitê de Governança em TIC
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO IN COMPANY - Curso "COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA DE TIC"

 

Parecer nº 2185 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Trata o presente procedimento da contratação

da empresa JML - MENDES & LOPES PESQUISA,
TREINAMENTO E EVENTOS LTDA, CNPJ 07.777.721/0001-
51, com vistas à participação de um grupo de até 20
servidores e colaboradores no Curso "COSO, COBIT e ITIL:
GOVERNANÇA DE TIC",  a ser realizado em data a confirmar,
na modalidade in company, com duração de 16 (dezesseis)
horas/aula em dias consecutivos, no valor total de R$
35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais), conforme
proposta (0573361).

A análise da regularidade do procedimento foi
iniciada quando da emissão do Parecer 2103 (0605501),
ocasião em que esta Assessoria Jurídica solicitou a juntada
aos autos dos elementos referentes aos itens 11 e 13 da tabela
de verificação, a saber, confimar se houve o reforço de que
fala a Informação 4158 (0565290) e  renovar a proposta, que
se encontrava vencida.

Por consequência, foi juntada nova proposta
atualizada (0607826) ,  inclusive com desconto no valor da
contratação, reduzindo para R$33.000,00 (trinta e três mil
reais), como se observa no documento anexo (0607826).
Quanto ao item 11, a SRACF informou que houve o reforço
previsto na informação daquela unidade, inclusive com
reserva de crédito orçamentário visando ao custeio da
contratação proposta nestes autos (0607367). Acrescentou
ainda que, conforme mensagem da empresa proponente, a
única data disponível neste exercício seria 09 e 10 de
dezembro, ensejando significativa celeridade na confirmação
para que fosse possível garantir a reserva das datas. No
entanto, aquela Seção salientou que a proposta em
referência contempla a participação de 20 (vinte) servidores,
mas não consta nos autos a definição do quantitativo de
participantes.

Pelo exposto, em complemento ao antedito parecer,
uma vez satisfeitas as diligências solicitadas e constatada a
regularidade jurídica do feito, esta Assessoria Jurídica, nos
termos do inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, opina favoravelmente à contratação da empresa
JML - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E
EVENTOS LTDA, CNPJ 07.777.721/0001-51, com vistas à
participação de um grupo de até 20 servidores e
colaboradores no Curso "COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA
DE TIC",  a ser realizado no período de 09 a 10 de dezembro
do ano em curso, na modalidade in company, com duração de
16 (dezesseis) horas/aula, no valor total de R$33.000,00
(trinta e três mil reais), conforme proposta comercial
(0607826), tudo com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93 e nos termos da proposta comercial  (0599572).

À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
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RAMALHO, Analista Judiciário, em 15/10/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/10/2019, às 16:02, 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
0608960 e o código CRC ECDBD6BE.

0005414-11.2019.6.02.8000 0608960v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2103 (0605501),
complementado pelo Parecer 2185 (0608960) onde opina pela
possibilidade da contratação da empresa JML - MENDES & LOPES
PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA, CNPJ
07.777.721/0001-51, com vistas à participação de um grupo de até
20 servidores e colaboradores no Curso "COSO, COBIT e ITIL:
GOVERNANÇA DE TIC",  a ser realizado no período de 09 a 10 de
dezembro do ano em curso, na modalidade in company, com duração
de 16 (dezesseis) horas/aula, no valor total de R$33.000,00 (trinta e
três mil reais), conforme proposta comercial (0607826), tudo
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos
da proposta comercial  (0599572).

Ressalto, por oportuno, que o conteúdo programático do evento em apreço guarda pertinência temática com o elenco
de atribuições exercidas pelos servidores, além do reconhecimento
da necesidade administrativa, fato que irá colaborar com a
excelência da prestação
administrativa no âmbito deste Tribunal. Ademais, a referida
demanda consta do Plano Anual de Capacitação e há disponibilidade
orçamentária para custear a participação, nos termos da Informação
4158 (0565290).

Posto isso, faço os presentes autos conclusos a Vossa
Excelência, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº
8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/10/2019, às 14:03, 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
0609153 e o código CRC 902C8FBE.

0005414-11.2019.6.02.8000 0609153v1
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