
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

Memorando nº 776 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Maceió, 03 de setembro de 2019.

Para: Presidência
Assunto: Treinamento. Seminário Nacional.  Plano Anual de
Capacitação - 2019. ACAGE.

 

Exmo. Senhor Desembargador Presidente,
 
Esta Assessoria tomou conhecimento da realização

do "Seminário nacional desafios atuais nas contratações
públicas  – soluções de questões polêmicas sobre
licitações e contratos conforme a lei nº 8.666/1993, a
lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU" a ser
promovido pela ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, cujo custo unitário de
inscrição corresponde ao valor de R$ 4.140,00 (quatro mil,
cento e quarenta reais), no período de 25 a 27/11/2019, na
cidade de São Paulo-SP, com duração de 24 (vinte e quatro)
horas/aula, nos termos da proposta anexa (0589010).

 
Para tanto, solicitamos que seja revista a demanda

prevista no Plano de Capacitação 2019, desta Unidade
(0506814 e 0473542) alterando a participação de 01 (um)
servidor na capacitação "temas aplicados na terceirização de
serviços de acordo com a IN nº 05/2017 e o  TCU e as
repercussões da reforma trabalhista",  para  a capacitação
acima.

 
Por meio do documento Sei nº

0589011 encaminhamos o respetivo programa, destacando
que o objetivo do evento é capacitar o participante que atua
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com licitações e contratos enfrenta, no dia a dia, questões
polêmicas e controvertidas que exigem o domínio de todo o
processo de contratação pública. 

 
Isto posto, havendo aquiescência de Vossa

Excelência com o presente pleito, sugerimos que sejam
adotadas as providências necessárias à contratação para
inscrição da servidora Raquel Helena Paixão Tavares,
inclusive diárias e passagens.

 
Acrescentamos que o curso em pauta abordará

dentre os diversos temas: planejamento das contratações,
 gestão de riscos, pesquisa de preços, cabimento do pregão x
resolução COFEA nº 1.116/2019, habilitação, IMR,
saneamento de vícios, fiscalização e gestão dos contratos
administrativos, sistema de registro de preços, portanto,
possui significativa importância para as atividades
desenvolvidas nesta Assessoria.

 
Por oportuno, juntamos as certidões quanto à

regulariade fiscal e trabalhista, bem como consulta ao CADIN
(0589003, 0589004 e 0589008) da possível contratada
(ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 03/09/2019, 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
0588930 e o código CRC 54583A7A.
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05415468480Usuário:

30/08/2019 09:54:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Adimplente86781069
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1

Anexo CADIN (0589003)         SEI 0007563-77.2019.6.02.8000 / pg. 3



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: 86.781.069/0001-15
Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Nome Fantasia: ZENITE EDITORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2020

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 21/01/2020
FGTS 04/09/2019
Trabalhista Validade: 21/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/12/2019
Receita Municipal Validade: 14/10/2019

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: 30/08/2019 09:49 de
CPF: 287.307.984-34      Nome: LENILDA DA PAZ BARROS
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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30/08/2019 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:

86781069000115

Data da consulta: 30/08/2019 10:20:12
Data da última atualização: 29/08/2019 18:00:05

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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Seminário Nacional

DESAFIOS ATUAIS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – SOLUÇÕES DE
QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME
A LEI Nº 8.666/1993, A LEI Nº 13.303/2016 E OS ENTENDIMENTOS DO

TCU
25/11/2019 a 27/11/2019
SAO PAULO - SP

CURITIBA, 2 de setembro de 2019

Att: RAQUEL HELENA PAIXAO TAVARES - Fone: 8221227713
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

MACEIO - AL

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Seminário Nacional: "DESAFIOS ATUAIS NAS CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS – SOLUÇÕES DE QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A LEI Nº
8.666/1993, A LEI Nº 13.303/2016 E OS ENTENDIMENTOS DO TCU", a ser realizado em SAO PAULO, nos
dias 25/11/2019 a 27/11/2019, no MATSUBARA HOTEL, carga horária de 24 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 002

Valor Unitário (Por Participante): R$  4140,00

Total de Pagantes: R$ 8.280,00

Total de Participantes: 002

TOTAL: R$ 8.280,00

A proposta inclui 3 almoços; 6 coffee breaks; a obra LIVRO LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 39ª EDIÇÃO.
Zênite; apostila específica do Seminário, material de apoio e certificado.

O certificado será entregue ao final do curso. O percentual da frequência constará no certificado de acordo
com as listas de presença assinadas no Seminário. Todos os dias, haverá duas listas: uma de manhã, e
outra, à tarde.

Observação aos órgãos/entidades públicas: serão aceitas apenas inscrições de
servidores/empregados/agentes vinculados diretamente à Administração Pública direta e indireta
contratante.
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A cada 4 inscrições neste seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora, a
Zênite fornecerá cortesia para uma quinta inscrição.

Para ver a programação completa, o local de hospedagem e o mapa do evento CLIQUE AQUI.

O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão  da Nota Fiscal, em favor de:

CNPJ: 86.781.069/0001-15
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 2559-  |  Conta Corrente:  26622-1

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

- Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:

* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito.

A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações
anteriores.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109.

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e/ou moral), comprometendo-se a informar antecipadamente à CONTRATANTE.

A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de cortesias para determinado evento.

Esta proposta é válida até:  02/10/19

Manuella Ribeirete Silva
Consultora Comercial de Eventos
manuella.silva@zenite.com.br
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4121098666

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR

Fone: (41) 2109-8666
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1

SEMINÁRIO

Quem atua com licitações e contratos enfrenta, no dia a dia, questões polêmicas e con-

trovertidas que exigem o domínio de todo o processo de contratação pública, além de 

atualização constante. Para a solução eficiente desses problemas, é preciso acompanhar e 

compreender as decisões dos órgãos de controle e do Judiciário, pois seus posicionamen-

tos são sempre remodelados.

Este Seminário trata de assuntos que suscitam dúvidas e geram controvérsias de forma 

frequente. As questões serão analisadas sob a ótica dos regimes da Lei nº 8.666/1993, da 

Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 13.303/2016. Confira os temas:

• Planejamento – Providências, levantamentos e documentos

• Pesquisa de preços e orçamento sigiloso 

• Gestão de riscos

Seminário Nacional

DESAFIOS ATUAIS NAS CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS – SOLUÇÕES DE QUESTÕES 
POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
CONFORME A LEI Nº 8.666/1993, A LEI Nº 
13.303/2016 E OS ENTENDIMENTOS DO TCU

Planejamento  | Pesquisa de Preços e orçamento 
sigiloso | gestão de riscos | Pregão x resolução  
confea n° 1.116/2019 | Habilitação | IMR | 
saneamento de vícios | SRP | contratos

S Ã O  P A U L O / S P
25 A 27 NOVEMBRO • 2 0 1 9
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• Pregão x Resolução Confea n° 1.116/2019

• Pregão x Serviços técnicos

• Habilitação em obras e serviços

• Instrumento de Medição e Resultado (IMR) 

• Saneamento de vícios 

• Sistema de Registro de Preços (SRP)

• Execução e fiscalização dos contratos

Durante o Seminário, vamos discutir as questões relacionando-as às decisões dos tribu-

nais, o que permitirá uma atuação mais segura diante das divergências que surgem tanto 

no regime geral da Lei de Licitações quanto no regime das contratações das estatais.

A metodologia reunirá melhores práticas e análises de situações concretas, ressaltando os 

entendimentos das cortes de contas e dos tribunais superiores.
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Esta capacitação permitirá a você:

• Conhecer os aspectos mais relevantes e polêmicos sobre: planejamento; pesquisa de preços 

e orçamento sigiloso; gestão de riscos, pregão e a Resolução Confea n° 1.116/2019; pregão e 

serviços técnicos; habilitação em obras e serviços, Instrumento de Medição e Resultado (IMR); 

saneamento de vícios, Sistema de Registro de Preços (SRP); e execução e fiscalização dos con-

tratos, de acordo com os regimes da Lei de Licitações e das contratações das estatais. 

• Solucionar situações concretas envolvendo os temas abordados, atuando com mais segurança.

• Compreender os entendimentos e as orientações dos tribunais de contas e do Judiciário para 

tomar decisões mais seguras e prevenir responsabilizações.

• Dominar boas práticas que facilitarão a condução e a instrução dos procedimentos.

Público-alvo:

Pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de comissões de licitação, assessores e 

procuradores jurídicos, advogados, auditores, fiscais e gestores de contratos, profissionais do de-

partamento de compras e de controles interno e externo e demais agentes públicos envolvidos 

nos procedimentos de contratação da Administração Pública, inclusive estatais.

Destaques do conteúdo:

PLANEJAMENTO | GESTÃO DE RISCOS | PESQUISA DE PREÇOS E ORÇAMENTO SIGILOSO | 
CABIMENTO DO PREGÃO X RESOLUÇÃO CONFEA N° 1.116/2019 | HABILITAÇÃO | IMR | 
SANEAMENTO DE VÍCIOS 

• Providências, levantamentos, etapas e documentos que devem ser elaborados na fase do pla-

nejamento da contratação 

• Adoção da IN nº 05/2017 como referência para o planejamento das contratações, inclusive das 

estatais
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• Gestão de risco como etapa do planejamento – Obrigatoriedade, recomendações do TCU, di-

ferença entre mapa de riscos, matriz de riscos e matriz de riscos como cláusula contratual pre-

vista na Lei nº 13.303/2016

• Importância da pesquisa de preços – Erros mais comuns indicados pelo TCU na realização des-

sas pesquisas

• Como deve ser realizada a pesquisa de preços? – Orientações do TCU

• Distinção entre preço estimado e preço máximo

• Divulgação dos preços estimado e máximo – Regra da Lei nº 13.303/2016 – Atual orientação do TCU

• Orçamento sigiloso – Momento de divulgação – Impacto no julgamento e no processo de ne-

gociação

• IMR – Conceito, objetivos e finalidade

• Quais objetos exigem a elaboração de IMR?

• Cuidados na criação de IMR

• Impactos no pagamento 

• Cabimento do pregão para serviços de engenharia – Impactos da Resolução Confea nº 1.116/2019 

• Saneamento de falhas nos documentos de habilitação

• Capacidades técnico-operacional e profissional – Comprovação – Quantitativos mínimos

• Qualificação técnica – Possibilidade de somatória de atestados – Previsão da IN nº 05/2017 para 

licitações de terceirização

• Necessidade de comprovação do vínculo trabalhista entre o profissional responsável e a em-

presa licitante

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

• Atribuições e responsabilidade dos agentes – Fiscais técnico e administrativo, gestor, autorida-

de competente e assessor jurídico
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• Responsabilização de mais de um agente pela mesma falha

• Caracterização do erro grosseiro de acordo com a diretriz da LINDB e do novo Decreto nº 

9.830/2019

• Falta de capacitação X Responsabilidade do agente público

• Alterações qualitativas e quantitativas  – Limites e entendimentos do TCU

• Alterações do objeto – Compensação entre acréscimos e supressões

• Prorrogação dos prazos de execução e de vigência

• Revisão, reajuste e repactuação – Cabimento e contagem de prazo

• Sanções administrativas – Aplicação dos regimes da Lei de Licitações, da Lei do Pregão e da Lei 

das Estatais

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

• Cabimento do registro de preços – Adoção para serviços contínuos e obras de engenharia – 

Entendimentos do TCU  

• Instituição e gestão do registro de preços pelas estatais – Regulamentação e condições previs-

tas na Lei nº 13.303/2016

• Intenção de Registro de Preços (IRP) – Obrigação ou faculdade – Benefícios e repercussões

• Cadastro de reserva

• Utilização da ata de registro de preços por órgãos e entidades não participantes (caronas) – Pre-

visão no edital, cautelas, limites estipulados no Decreto nº 9.488/2018 e procedimento (passo 

a passo) para adesão

• Participação de órgãos e entidades de esferas diferentes – Estatal pode participar de SRP da 

Administração direta e vice-versa?

• Diferença entre ata e contrato de registro de preços

• Revisão ou reajuste dos valores registrados 
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PLANEJAMENTO | GESTÃO DE RISCOS | PESQUISA DE PREÇOS E ORÇAMENTO SIGILOSO | 
CABIMENTO DO PREGÃO X RESOLUÇÃO CONFEA N° 1.116/2019 | HABILITAÇÃO | IMR | 
SANEAMENTO DE VÍCIOS

1. Quais são os levantamentos, as informações, as etapas e os documentos que devem ser 

elaborados na fase de planejamento para a contratação de compras e serviços? A IN nº 

05/2017 detalha o planejamento, os documentos e seu conteúdo. Esse normativo poderia 

ser adotado como referência para o planejamento das contratações, inclusive das estatais? 

Quais referências devem ser adotadas e o que poderia ser dispensado? Quais as orienta-

ções mais recorrentes do TCU sobre o planejamento?

2. A gestão de riscos é etapa que compõe a fase de planejamento. O que é gestão de riscos? 

Quais são as etapas e os levamentos para que seja possível realizar o gerenciamento de 

riscos? Quais documentos devem instruir o processo? A etapa de gestão de risco é obri-

gatória em todas as contratações? Quais as recomendações do TCU sobre o tema? Qual a 

diferença entre o mapa de riscos previsto na IN nº 05/2017, a matriz de riscos e a matriz de 

riscos como cláusula contratual prevista na Lei nº 13.303/2016? 

3. Qual a importância da pesquisa de preços na fase de planejamento da contratação e sua 

repercussão no julgamento e na gestão do contrato? Quais os erros comuns indicados pelo 

TCU na realização de pesquisa de preços?

PROGRAMA

Dias 25 e 26
Segunda e terça-feira

Professor Joel de Menezes Niebuhr
Advogado. Doutor em Direito do Estado pela PUC/SP. Professor de cursos de pós-graduação. Autor de: Licita-
ção pública e contrato administrativo (4. ed., Fórum, 2015); Dispensa e inexigibilidade de licitação pública (4. ed., 
Fórum, 2015); Pregão presencial e eletrônico (7. ed., Fórum, 2015); Registro de preços: aspectos práticos e jurídicos 
(2. ed., Fórum, 2013); O novo regime constitucional das medidas provisórias (Dialética, 2001); e Princípio da isono-
mia na licitação pública (Obra Jurídica, 2000).
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4. Como deve ser realizada a pesquisa de preços? Quais as orientações do TCU e da IN nº 

05/2014, especialmente com relação a: fontes aceitáveis, fontes prioritárias e fontes ve-

dadas; quantidade de preços necessários para a instrução do processo, procedimento e 

prazos máximo da pesquisa para instruir o processo; métodos para a obtenção do resulta-

do da pesquisa (média, mediana, menor preço – quando adotar cada um?); procedimento 

diante de resultados discrepantes?

5. Quais objetos exigem a elaboração de planilha/orçamento de custos e preços?

6. Na prática, qual a distinção entre preço estimado e preço máximo? Qual a disciplina da Lei 

nº 13.303/2016 sobre esse tema?

7. A planilha de preços e o preço estimado e/ou máximo devem ser divulgados no edital de 

pregão? Qual a regra de acordo com a Lei nº 13.303/2016? O TCU alterou seu entendimento 

sobre esse assunto. Qual a orientação atual? 

8. Sendo o orçamento sigiloso, em que momento ele dever ser divulgado? Qual o impacto 

dessa definição no julgamento da licitação e no processo de negociação?

9. A Lei nº 13.303/2016, o Decreto nº 9.507/2018, assim como a IN nº 05/2017 reforçam a 

necessidade de contratações voltadas a resultado. O que é Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), qual seu objetivo e sua finalidade? 

10. Quais objetos exigem/permitem a elaboração de IMR? É possível e eficiente adotar IMR 

para contratos como os de limpeza e de vigilância? Qual formato de IMR tem sido adotado 

nesses casos?

11. Quais os cuidados na criação do IMR e quais as orientações para a eleição dos indicadores 

e a definição das escadas de desconto?

12. Quais os impactos nos pagamentos quando aplicadas as regras do IMR? Quais as possíveis 

consequências no caso de não atendimento das metas em indicadores não críticos?

13. Qual a diferença entre IMR e aplicação de multa/sanção? Na aplicação das condições do 

IMR, há a necessidade de ampla defesa e contraditórios prévios?
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14. Quando é possível corrigir/sanear erros, faltas e falhas nos documentos de habilitação, 

na proposta e na planilha de preços? Quais as cautelas e os limites para a realização de 

saneamento? Qual o entendimento do TCU? O que deve ser previsto no edital para evitar 

discussões futuras? Essas diretrizes alteram-se nos regimes da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 

10.520/2002 e da Lei n° 13.303/2016?

15. A Resolução Confea nº 1.116/2019, trouxe à tona antiga discussão sobre o cabimento do pre-

gão para serviços de engenharia. Existem serviços de engenharia comuns? É possível a ado-

ção de pregão para serviços técnicos? É cabível e seguro adotar o pregão para contratar ser-

viços como auditorias, serviços advocatícios, elaboração de projetos, fiscalização de obras?  A 

Resolução Confea nº 1.116/2019 pode impactar nas orientações do TCU sobre o tema?

16. O que envolve as capacidades técnico-operacional e profissional e de que forma deve ser 

exigida a comprovação de cada uma na licitação? É possível exigir quantitativos mínimos 

para essas capacidades? Quais os entendimentos do TCU e do STJ?

17. Em licitação de obras, é possível aceitar atestado em que conste trabalho de profissionais 

que não mais integram os quadros da empresa licitante? Servirá para demonstrar as capa-

cidades técnico-operacional e profissional? Qual a diferença entre o acervo do profissional 

e o acervo da empresa? 

18. O edital pode limitar o número de atestados a serem apresentados pelo licitante para com-

provar sua qualificação técnica? É possível aceitar a soma desses documentos? Qual o po-

sicionamento do TCU? 

19. É possível exigir documento que comprove vínculo trabalhista entre o profissional respon-

sável técnico e a empresa licitante? 

20. Qual a previsão da IN nº 05/2017 sobre os requisitos de habilitação técnica? Essas exigên-

cias devem ser feitas em todas as licitações de terceirização?

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

21. Quais as atribuições dos fiscais técnico e administrativo, do gestor, da autoridade compe-

tente e da assessoria jurídica? Qual a responsabilidade de cada um desses agentes?

22. Pela mesma falha, pode ser responsabilizado mais de um agente, por exemplo, o fiscal e 

também a autoridade competente? Qual o entendimento do TCU?
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23. Desde as alterações da LINDB pela Lei nº 13.655/2017, muito tem sido discutido quanto à 

caracterização de erro grosseiro. O que é erro grosseiro e qual o impacto na responsabili-

dade dos agentes públicos? Quais os entendimentos do TCU? Quais as orientações do novo 

Decreto nº 9.830/2019, que regula a LINDB sobre esse tema?

24. O desconhecimento ou a falta de capacitação podem ser argumentos para afastar ou mini-

mizar a responsabilidade do agente público? Qual o entendimento do TCU?

25. Quando se configuram as alterações qualitativa e quantitativa? Quais os limites para essas 

alterações de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016? Qual o entendimento 

do TCU? 

26. É possível que a estatal preveja em seu regulamento ou contrato a possibilidade de alterar 

unilateralmente seus contratos?

27. Se as quantidades contratadas foram acrescidas ou suprimidas de forma que o valor final não 

seja alterado, estará caracterizada uma alteração contratual? Quais as orientações do TCU so-

bre a compensação entre acréscimos e supressões, em especial nos contratos de obras? 

28. Em que casos podem ser ampliados os prazos de execução e de vigência? Quais as condi-

ções e como devem ser formalizadas as prorrogações de prazo?

29. Quando é cabível a revisão, o reajuste e a repactuação dos valores contratados? Qual o 

marco inicial da contagem do prazo: data do contrato, data da apresentação da proposta, 

data-base da categoria? Qual o procedimento a ser observado? Estatal pode repactuar seus 

contratos?

30. Tendo em vista a crise econômica dos últimos tempos e os cortes orçamentários, é possível 

que Administração direta e estatais renegociem seus contratos? O que poderá ser obje-

to dessa negociação: alteração, redução ou supressão em contratos de compras, serviços 

contínuos e obras?

31. Quais sanções administrativas podem ser aplicadas aos contratados e qual o procedimen-

to a ser adotado? Quais os regimes sancionatórios da Lei de Licitações, da Lei do Pregão e 

da Lei das Estatais, como devem ser aplicados e o que deve ser previsto no edital? 
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Dia 27 
Quarta-feira

Professora Solange Afonso de Lima
Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Advogada 
e Consultora jurídica na área de licitações e contratos há mais de 20 anos. Integrante da Equipe de 
Consultores Zênite. Professora do Curso de Especialização em Licitações e Contratos Administrativos da 
UniBrasil. Autora de diversos artigos jurídicos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

32. Para quais objetos e em que casos o SRP é uma opção eficiente para a Administração Pú-

blica na gestão das compras e dos serviços? É possível registrar preços para serviços contí-

nuos e obras de engenharia? Qual o entendimento do TCU?

33. As estatais federais devem seguir o Decreto nº 7.892/2013? E as estatais estaduais e muni-

cipais, devem aplicar qual normativo? 

34. Órgãos e entidades de esferas diferentes podem participar da licitação para registro de 

preços? Estatal pode participar de SRP da Administração direta e vice-versa?

35. Qual o procedimento e os prazos para a Intenção de Registro de Preços (IRP)? O órgão 

gerenciador obriga-se a abrir a IRP ou pode recusar-se?  Quais os benefícios e os prejuízos 

relativos à abertura de IRP?  

36. Sobre o cadastro de reserva, pergunta-se:

a) O que é cadastro de reserva e quais os procedimentos para instituí-lo? 

b) Em que momento ocorre a verificação das condições de habilitação dos interessados 

no cadastro de reserva?

c) Como deve ser conduzida a negociação para a criação desse cadastro? É possível reali-

zar valores distintos para o mesmo objeto?
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37. Com relação à utilização da ata de registro de preços por órgãos e entidades não partici-

pantes (caronas):

a) Como deve ser a disciplina do edital quanto à possibilidade de adesão à ata de registro 

de preços? 

b)  Para os não participantes, quais os limites previstos no Decreto nº 9.488/2018, que al-

terou o Decreto nº 7.892/2013? 

c) Quais as regras e as limitações previstas nas alterações do Decreto nº 9.488/2018 quan-

to às adesões para tecnologia da informação – compras e serviços?

d) Os novos limites para a adesão aplicam-se às atas de SRP formalizadas antes do Decre-

to nº 9.488/2018?

e) Em SRP cujo objeto é dividido em lotes com vários itens, é possível que o órgão não 

participante pegue carona apenas em alguns itens que formaram o lote ou, obrigato-

riamente, deverá contratar o lote como um todo? Qual a orientação do TCU?

f) Órgãos e entidades de esferas diversas podem aderir à ata como não participantes? 

Quais as orientações da AGU e do TCU? Estatal pode aderir à ata da Administração di-

reta e vice-versa?

g) Qual o procedimento (passo a passo) e as justificativas para aderir a atas de registro 

de preços? Quais as orientações do TCU e da AGU? O Decreto nº 9.488/2018 trouxe 

alterações?

h) A adesão à ata e a análise de legalidade da ata e do contrato devem ser aprovadas pela 

assessoria jurídica do órgão não participante (carona) ou é desnecessário, uma vez que 

a legalidade do procedimento foi anteriormente analisada pela assessoria jurídica do 

órgão gerenciador?

38. Qual a diferença entre ata e contrato de registro de preços? Qual o conteúdo de cada um 

deles? A ata tem natureza contratual e vinculativa? A vigência do contrato está vinculada à 

da ata? Quais as especificidades com relação à formalização do contrato para as estatais de 

acordo com a Lei nº 13.303/2016?

39. Quais hipóteses determinam o cancelamento da ata e a rescisão do contrato? 

40. É possível alterar, reajustar e revisar atas e contratos de SRP?
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24
horas

Carga horária
8h30 às 12h30

14h às 18h

PERÍODO

25 A 27 • NOVEMBRO • 2019

25
Novembro

Credenciamento
7h30 às 8h30

Onde será?

MATSUBARA HOTEL
Rua Coronel Oscar Porto, 836 – Paraíso • São Paulo/SP

Fone: (11) 3561-5000

Apto. SGL/STD
R$ 267,00* + 5% ISS

Apto. DBL/STD
R$ 307,00* + 5% ISS

Se optar pelo hotel de realização do evento, informe, no ato da reserva, 
que é participante do curso da Zênite para garantir o preço especial. 

Apartamentos sujeitos à disponibilidade.

O hotel trabalha com tarifas flutuantes, o que poderá implicar tarifário 
menor na época da realização do Seminário.

Anexo  (0589011)         SEI 0007563-77.2019.6.02.8000 / pg. 20



13

INVESTIMENTO

R$ 4.140,00
• 03 almoços;
• 06 coffee breaks;
• Obra Lei de licitações e contratos administrativos;
• Apostila específica do Seminário;
• Material de apoio (mochila, estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca-texto e bloco de anota-

ções);
• Certificado.*

A cada 4 inscrições neste Seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora, 
a Zênite concederá cortesia para uma quinta inscrição.

* O certificado será entregue ao final do curso. O percentual da frequência constará no certificado de acor-
do com as listas de presença assinadas no Seminário. Todos os dias, haverá duas listas: uma de manhã, e 
outra, à tarde.

Pagamento
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 
S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, em um dos seguintes bancos credenciados:

Banco do Brasil Ag. 3041-4 • c/c 84229-X
Caixa Econômica Ag. 1525-3 • c/c 1566-2
Banco Santander Ag. 3837 • c/c 130017258
Banco Itaú  Ag. 3833 • c/c 63040-7

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

(41) 2109-8666
evento@zenite.com.br

www.zenite.com.br

A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso,
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará

infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).
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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 setembro de 2019.
Sigam os autos para a Secretaria de Gestão de

Pessoas para instrução, na unidade competente,
principalmente no tocante à questão orçamentária para
capacitar os servidores deste Tribunal neste exercício.

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/09/2019, às 17:44, 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
0589109 e o código CRC 9D964A91.

0007563-77.2019.6.02.8000 0589109v1
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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 setembro de 2019.
À CODES/SRACF para instrução, conforme

despacho GPRES 0589109.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 05/09/2019, 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
0590102 e o código CRC 87C84CE4.

0007563-77.2019.6.02.8000 0590102v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5479 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,
 
Tratam os presentes autos de solicitação

oriunda da ACAGE, visando a participação da titular daquela
unidade no Seminário nacional desafios atuais nas
contratações públicas  – soluções de questões polêmicas
sobre licitações e contratos conforme a lei nº 8.666/1993, a
lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU, que será
realizado em São Paulo/SP de 25 a 27/11/19, a ser promovido pela
Zênite Informção e Consultoria.   

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros
abaixo:
DETALHAMENTO DO CURSO
ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO Seminário nacional desafios atuais nas
contratações públicas 

SERVIDORES
INDICADOS Raquel Helena Paixão Tavares

PERÍODO 25 a 27/11/19

EMPRESA
PROPONENTE Zênite Informção e Consultoria

LOCAL São Paulo/SP

DESPESAS

Inscrição: R$4.140,00
Diárias: R$2.226,00
Passagens: R$2.000,00(valor estimado)
 
TOTAL: R$8.366,00(oito mil trezentos e
sessenta e seis reais)
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RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2019

Foi solicitada a alteração de demanda antes
prevista no PAC por esta, conforme 2º parágrafo
do Memorando 776(0588930).
 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos para atender à despesa em
tela, calculada em R$8.366,00(oito mil
trezentos e sessenta e seis reais), com
a inscrição, diárias e passagens da servidora. 

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos  Declaração Negativa de Nepotismo
para, em conjunto com a documentação já
apresentada pela unidade demandante,
subsidiar a análise da regularidade fiscal.

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

Temas Polêmicos de Licitações e Contratos
(presencial em Maceió)
Gestão de Resíduos( Presencial em Maceio -
curso gratuito)

 
Por fim, sugerimos que os autos evoluam para análise e

manifestação das unidades superiores, como de costume.
 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 12/09/2019, às 13:39, 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
0592900 e o código CRC 2D36442F.

0007563-77.2019.6.02.8000 0592900v15
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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 setembro de 2019.
Encaminho para análise e manifestação da senhora

Secretária da SGP, a Informação SRACF/CODES 0592900.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 12/09/2019, às 14:37, 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
0593712 e o código CRC 2F00591B.

0007563-77.2019.6.02.8000 0593712v1
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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 setembro de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação oriunda da ACAGE com vistas à

participação da servidora Raquel Helena Paixão
Tavares no Seminário nacional desafios atuais nas
contratações públicas  – soluções de questões polêmicas
sobre licitações e contratos conforme a lei nº 8.666/1993, a
lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU,  cuja ação
possui previsão no Plano Anual de Capacitação 2019 e há verba
suficiente para atendê-la. O Curso será promovido pela Zênite
Informção e Consultoria, no período de  25 a 27/11/19, em São
Paulo/SP.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
5 4 7 9 0592900, encaminhamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, sugerindo, com base no artigo 10 da Res. TRE/AL
nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à Assessoria Jurídica/DG
para análise e emissão de parecer técnico sobre a legalidade da
contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 12/09/2019, às 19:02, 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
0593772 e o código CRC 372FCF68.

0007563-77.2019.6.02.8000 0593772v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para a

competente análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/09/2019, às 15:41, 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
0594419 e o código CRC 692AF90A.

0007563-77.2019.6.02.8000 0594419v1

  

Despacho GDG 0594419         SEI 0007563-77.2019.6.02.8000 / pg. 29



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

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2019.
À SAD,
 
Para trazer aos autos a verificação da

compatibilidade de preços.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/09/2019, às 16:28, 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
0595230 e o código CRC E0419ED2.

0007563-77.2019.6.02.8000 0595230v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.
À SEIC.
Para verificação da compatibilidade de preços.
Após, encaminhe-se o feito à AJ-DG para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2019, às 19:08, 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
0596961 e o código CRC 4CAB9176.

0007563-77.2019.6.02.8000 0596961v1
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E-mail - 0597093

Data de Envio: 
  20/09/2019 08:44:45

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS-"Seminário nacional desafios atuais nas contratações públicas soluções de
questões polêmicas sobre licitações e contratos conforme a lei nº 8.666/1993, a lei nº 13.303/2016 e os
entendimentos do TCU"

Mensagem: 
   Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação"Seminário nacional desafios atuais nas
contratações públicas soluções de questões polêmicas sobre licitações e contratos conforme a lei nº
8.666/1993, a lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU", no período de 25 a 27/11/2019, na cidade
de São Paulo-SP , 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
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E-mail - 0598599

Data de Envio: 
  24/09/2019 14:25:46

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS-"Seminário nacional desafios atuais nas contratações públicas soluções de
questões polêmicas sobre licitações e contratos conforme a lei nº 8.666/1993, a lei nº 13.303/2016 e os
entendimentos do TCU"

Mensagem: 
   Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação"Seminário nacional desafios atuais nas
contratações públicas soluções de questões polêmicas sobre licitações e contratos conforme a lei nº
8.666/1993, a lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU", no período de 25 a 27/11/2019, na cidade
de São Paulo-SP , 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
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Seminário Nacional
40 QUESTÕS POLÊMICAS SOBRE AS LICITAÇÕES E CONTRATOS

DE ACORDO COM A LEI Nº 13.303/2016 E AS ORIENTAÇÕES DO TCU
09/09/2019 a 11/09/2019
RIO DE JANEIRO - RJ

CURITIBA, 9 de agosto de 2019

Att: MARIA AMELIA LOURES GONCALVES - Fone: 2125550308
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS FINEP

RIO DE JANEIRO - RJ

Prezados Senhores,

Confirmamos a reserva de inscrição dos servidores abaixo relacionados para participação no
Seminário Nacional: "40 QUESTÕS POLÊMICAS SOBRE AS LICITAÇÕES E CONTRATOS DE
ACORDO COM A LEI Nº 13.303/2016 E AS ORIENTAÇÕES DO TCU", a ser realizado em RIO
DE JANEIRO, nos dias 09/09/2019 a 11/09/2019, no PRODIGY HOTEL & RESORTS.

Participantes: FELIPE MAZZA MASCARENHAS, VIVIANE TOLEDO MARQUES DO COUTO

Obs. Os dados acima relacionados serão utilizados para confecção do certificado
e credencial para o evento.

Carga Horária: 24

Investimento: R$ 4140,00

Participantes Pagantes: 002

TOTAL: R$ 8.280,00

Reserva válida até  06/09/19

O valor de cada inscrição inclui 3 almoços, 6 coffee breaks, a obra LIVRO LEI DE LICITACOES E
CONTRATOS 39ª EDIÇÃO, Zênite, apostila específica do seminário, material de apoio e
certificado.

Aproveite para ver a programação completa, o local de hospedagem e o mapa do evento
CLICANDO AQUI.
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Para concluir o processo de inscrição, é necessário enviar até a data indicada, por e-mail,
cópia do documento de autorização de participação:

Nota de Empenho ou;
Autorização de fornecimento ou;
Cópia de comprovante de depósito.

A inscrição será confirmada somente após o recebimento do documento acima citado.

O pagamento deverá ser efetuado em favor de:

CNPJ: 86.781.069/0001-15
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR

Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL:  Agência: 3041-4  Conta: 84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:  Agência: 1525-3  Conta: 1566-2
SANTANDER:  Agência: 3837-  Conta: 13001725-8
BANCO ITAU:  Agência: 3833-  Conta: 63040-7
BRADESCO:  Agência: 2559-  Conta: 26622-1

Essa confirmação é válida somente se não existir pendências de pagamentos relativos a
contratações anteriores.

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que
não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização
ou reparação (material e/ou moral), comprometendo-se a informar antecipadamente à
CONTRATANTE.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109.

Rubiane Aparecida dos Santos
Consultora Comercial de Eventos
rubiane.santos@zenite.com.br
4121098666

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR
Fone: (41) 2109-8666
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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: 86.781.069/0001-15

Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Nome Fantasia: ZENITE EDITORA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2020

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 21/01/2020

FGTS 12/10/2019

Trabalhista Validade: 21/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/12/2019

Receita Municipal Validade: 19/12/2019

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: 24/09/2019 15:50 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 
 
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15 
 
 

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

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 15:52:36 do dia 24/09/2019, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 

 

Código de controle da certidão: GIZ5240919155236 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/09/2019 às 15:51) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 86.781.069/0001-15.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D8A.6597.5851.0063 

Gerado em: 24/09/2019 as 15:51:03 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de solicitação de participação da

servidora Raquel Helena Paixão Tavares, no "Seminário
nacional desafios atuais nas contratações públicas  –
soluções de questões polêmicas sobre licitações e contratos
conforme a lei nº 8.666/1993, a lei nº 13.303/2016 e os
entendimentos do TCU" a ser promovido pela ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15,
cujo custo unitário de inscrição corresponde ao valor de R$
4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais), no período de 25 a
27/11/2019, na cidade de São Paulo-SP, com duração de 24 (vinte e
quatro) horas/aula, nos termos da proposta anexa (0589010).

 
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 0596961, no
valor de R$ 4.140,00 ( quatro mil, cento e quarenta reais).

 
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, inscrita

no CNPJ nº 86.781.069/0001-15, encaminhou-nos 04 (quatro) cópias
de Notas de Empenho e Fiscais para realização do curso em tela,
evento 0598700.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

em tela, eventos 0589003,0589008 e 0598715.
 
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.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 24/09/2019, 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
0598716 e o código CRC 2CFD12D0.

0007563-77.2019.6.02.8000 0598716v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento do

Despacho AJ-DG 0595230, para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/09/2019, 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
0598756 e o código CRC F3BA8601.

0007563-77.2019.6.02.8000 0598756v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0007563-77.2019.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE CONTAS E APOIO À GESTÃO
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO - SEMINÁRIO NACIONAL DESAFIOS ATUAIS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

 

Parecer nº 2001 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da  empresa ZÊNITE INFORMÇÃO E
CONSULTORIA S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, com vistas à
participação da servidora Raquel Helena Paixão Tavares no
"Seminário nacional desafios atuais nas contratações
públicas  – soluções de questões polêmicas sobre
licitações e contratos conforme a lei nº 8.666/1993, a
lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU", que terá
lugar em São Paulo/SP, de 25 a 27 de novembro de 2019,
sendo o investimento no valor de R$ 4.140,00 (quatro mil
cento e quarenta reais), conforme proposta comercial
(0589010 e 0589011)

 
2. DO PROCEDIMENTO

No evento 0592900, a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional (SRACF)  informa que há
verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela, e que
a presente ação não se encontra contemplada, para a
unidade solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 -
PAC/2019, objeto dos autos SEI nº 0007119-
78.2018.6.02.8000. Não obstante, foi solicitada, no segundo
parágrafo do requerimento exordial (0588930), a alteração de
demanda antes prevista no PAC por este curso.  

Constam dos autos as certidões negativas extraídas
do SICAF, TCU e CNJ (0598715), bem como os resultados
negativos das pesquisas feitas ao CADIN (0589003) e
declaração negativa de prática de nepotismo (0593635).

A compatibilidade do preço ofertado foi atestada
pela SEIC no Despacho 0598716, a partir das notas de
empenho encaminhadas pela empresa no evento 0598700.

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

Dessa forma,  prossegue-se na análise da 
contratação direta, quanto ao aspecto da legalidade,  na
conformidade com o iter estabelecido no  Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de contratação), 
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: 
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"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,
2008, p. 350.)

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

"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
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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
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
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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
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
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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." 

 
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,
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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
 

Segue lista de verificação exigida no Anexo X
da 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. 

ANEXO X - Contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, de cursos de atualização, capacitação e/ou
desenvolvimento deverá ser verificada pela Assessoria
Jurídica da Direção-Geral ou pela Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, de acordo com o regulamento;

 

Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0588930

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  0588930

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  

0589010

0589011

6
O conteúdo do curso atende adequadamente à
necessidade pública identificada pelo demandante da
contratação e/ou destinatário dos conhecimentos?

X  0592900

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  

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  0592900

11
Houve a devida reserva de crédito orçamentário ou a
confirmação de que há recurso disponível pela unidade
competente?

X  0592900

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X  0598716

praticados no mercado, considerando, sobretudo, o
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 subsídio de fornecimento ou prestação de serviços para
outros órgãos (notas fiscais, faturas, notas de empenho)
constantes do respectivo processo administrativo?

   

13A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de
validade? X   

14Consta 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  0593635

16O valor da contratação exige a publicação na imprensa
oficial?  X  

Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoEvento/Obs.

17

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com
os seus dados relativos à regularidade fiscal válidos? X  0598715

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   

18Consta consulta ao CADIN? X  0589003

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?

  
TCU e CNJ
0598715

CEIS ----

 

5. CONCLUSÃO

 
Pelo exposto, constatando-se a regularidade

jurídica do feito, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017
(Normas de Contratação), opina favoravelmente à contratação
da  empresa  ZÊNITE INFORMÇÃO E CONSULTORIA S.A.,
CNPJ 86.781.069/0001-15, com vistas à participação da
servidora Raquel Helena Paixão Tavares  no "Seminário
nacional desafios atuais nas contratações públicas  –
soluções de questões polêmicas sobre licitações e
contratos conforme a Lei nº 8.666/1993, a lei nº
13.303/2016 e os entendimentos do TCU", que terá lugar
em São Paulo/SP, de 25 a 27 de novembro de 2019, sendo o
investimento no valor de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e
quarenta reais), conforme proposta comercial
(0589010 e 0589011) , tudo com fundamento no art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93.

Resta, porém, a necessidade de juntar aos autos a
Consulta CEIS, com visto no item 19 da tabela de verificação
acima.  
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Ademais, tendo em vista que a presente ação não
se encontra contemplada, para a unidade solicitante,
no Plano Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019, objeto dos
autos SEI nº 0007119-78.2018.6.02.8000, conforme noticia a
SRACF (0592900), há que ser analisado pela Alta
Administração a solicitação contida  no segundo parágrafo do
requerimento exordial (0588930), acerca da alteração de
demanda antes prevista no PAC por este curso. 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 24/09/2019, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/09/2019, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598789 e o código CRC AC819BF7.

0007563-77.2019.6.02.8000 0598789v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.
À SAD para providenciar a juntada da Consulta

CEIS, nos termos recomendados no Parecer 2001 (0598789).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/09/2019, às 17:45, 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
0599473 e o código CRC 8E56C742.

0007563-77.2019.6.02.8000 0599473v1

  

Despacho GDG 0599473         SEI 0007563-77.2019.6.02.8000 / pg. 53



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.
À SEIC.
Para atendimento do Despacho GDG 0599473.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/09/2019, às 12:33, 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
0600696 e o código CRC 3E7B5865.

0007563-77.2019.6.02.8000 0600696v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho, informamos que a

referida certidão do Portal Transparência-CEIS, já fora
juntada pela unidade demandante, evento 0589008, conforme
já fora informado no Despacho SEIC, evento 0598716.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/09/2019, às 12:50, 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
0600835 e o código CRC F8AB0735.

0007563-77.2019.6.02.8000 0600835v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.
Com os esclarecimentos prestados pela SEIC, no

Despacho 0600835, devolvo os autos à consideração superior
da Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/09/2019, às 16:56, 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
0601007 e o código CRC ABE1344D.

0007563-77.2019.6.02.8000 0601007v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 30 de setembro de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, inserto no Parecer AJ-DG nº
2001/2019 (0598789), após cumpridas todas as diligências,
onde opina pela possibilidade da contratação, considerando a
regularidade jurídica do procedimento em tela, reconheço,
com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a
inexigibilidade de licitação nos presentes autos, ao tempo em
que submeto ao cioso crivo de Vossa Excelência para
deliberação a contratação da empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO
E CONSULTORIA S.A., CNPJ nº 86.781.069/0001-15, com
vistas à participação da servidora RAQUEL HELENA PAIXÃO
TAVARES no "Seminário nacional desafios atuais nas
contratações públicas  – soluções de questões
polêmicas sobre licitações e contratos conforme a lei nº
8.666/1993, a lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do
TCU", que terá lugar em São Paulo/SP, de 25 a 27 de
novembro de 2019, sendo o investimento no valor de R$
4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais), conforme
proposta comercial e material informativo
(0589010 e 0589011).

 
Registro, por oportuno, que a presente ação não se

encontra contemplada para a unidade solicitante, no Plano
Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019, objeto dos autos SEI
nº 0007119-78.2018.6.02.8000, conforme noticia a unidade
técnica, por meio da Informação SRACF nº 5479 (0592900),
razão pela qual deverá ser analisado pela Alta Administração a
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solicitação contida no segundo parágrafo do requerimento
exordial (0588930), acerca da alteração de demanda antes
prevista no PAC por este curso. 

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/09/2019, às 17:14, 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
0601481 e o código CRC 3036318B.

0007563-77.2019.6.02.8000 0601481v1

Conclusão GDG 0601481         SEI 0007563-77.2019.6.02.8000 / pg. 58


	Memorando 776 (0588930)
	Anexo CADIN (0589003)
	Anexo SICAF (0589004)
	Anexo Portal da Transparência (0589008)
	Anexo  (0589010)
	Anexo  (0589011)
	Despacho GPRES 0589109
	Despacho GSGP 0590102
	Informação 5479 (0592900)
	Declaração negativa de nepotismo (0593635)
	Despacho CODES 0593712
	Despacho GSGP 0593772
	Despacho GDG 0594419
	Despacho AJ-DG 0595230
	Despacho GSAD 0596961
	E-mail SEIC 0597093
	E-mail SEIC 0598599
	Anexo Notas para fins de Compatibilidade de Preços (0598700)
	Certidão SICAF/CNJ/TCU (0598715)
	Despacho SEIC 0598716
	Despacho COMAP 0598756
	Parecer 2001 (0598789)
	Despacho GDG 0599473
	Despacho GSAD 0600696
	Despacho SEIC 0600835
	Despacho GSAD 0601007
	Conclusão GDG 0601481

