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

 

REQUERIMENTO

À COMAP,
Senhora Coordenadora, 
 
Como cediço, foi publicado o  Decreto nº 10.024/2019, 

que revoga o Decreto nº 5.450/2005 e traz significativas alterações
no procedimento do pregão eletrônico.

Como se trata da modalidade de licitação  utilizada para
quase a totalidade das licitações realizadas nesta Corte, resta
demonstrada a necessidade da capacitação sobre a matéria em tela.

Em busca na internet, encontrei o curso "O QUE MUDA
NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO" da Zênite, nos
dias 09 e 10 de dezembro em São Paulo, cujo o conteúdo segue em
anexo.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/09/2019, às 17:55, 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
0599538 e o código CRC 92C73B26.

0008314-64.2019.6.02.8000 0599538v3
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SEMINÁRIO

A nova norma que regulamenta o pregão eletrônico foi publicada. Trata-se do Decreto nº 

10.024/2019, que revoga o Decreto nº 5.450/2005 e traz significativas alterações no proce-

dimento do pregão eletrônico.

Entre alterações importantes no procedimento e nos prazos, a nova norma torna o pregão 

eletrônico obrigatório; prevê a elaboração do estudo técnico preliminar; dispõe sobre o 

preço máximo sigiloso; conceitua bens e serviços comuns, especiais e serviços comuns de 

engenharia; implementa modos de disputa  diferentes (aberto e aberto e fechado); elimina 

o tempo randômico e traz mudanças no procedimento dos lances; modifica o critério de 

desempate; e estende o uso da cotação eletrônica.

Quem atua nas licitações sabe que a edição de um novo decreto de pregão impacta, pro-

fundamente, o dia a dia da Administração Pública, até mesmo das estatais. Para este Se-

minário, destacamos as principais novidades e as repercussões no procedimento e suas 

implicações práticas. 

Participe e esteja preparado para aplicar o novo regulamento! 

Seminário Nacional

O QUE MUDA NO PREGÃO 
ELETRÔNICO COM O NOVO 
DECRETO
Para a administração em geral e Para as emPresas 
estatais

S Ã O  P A U L O / S P
09 E 10 DE DEZEMBRO • 2019
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Esta capacitação permitirá a você:

• Conhecer, discutir e dominar as mudanças trazidas pelo Novo Decreto do Pregão Eletrônico, 

que deve ser editado em breve.

• Entender as alterações e suas repercussões práticas, especialmente na condução da fase de lances.

• Compreender aspectos fundamentais para uma atuação eficiente nos pregões eletrônicos.

• Conhecer os entendimentos e as orientações do TCU e da jurisprudência, a fim de tomar deci-

sões mais seguras e prevenir responsabilizações.

Público-alvo:

Pregoeiros e membros de equipes de apoio, assessores e procuradores jurídicos, advogados, 

profissionais do departamento de compras e de controles interno e externo e demais agentes 

públicos envolvidos nos procedimentos do pregão eletrônico, inclusive das estatais.

Destaques do conteúdo:

• Quem está obrigado ao novo decreto? – Vinculação dos estados, dos municípios, do Distrito 

Federal e das estatais 

• Impactos nos processos já iniciados/autuados com base no decreto antigo

• Pregão eletrônico obrigatório – Justificativas previstas no decreto para afastar sua adoção

• Conceito de bens e serviços comuns, especiais e serviços comuns de engenharia – Repercus-

sões práticas e o cabimento do pregão

• Vedação da adoção do pregão eletrônico

• Critérios de julgamento do pregão eletrônico – Previsão da adoção de critérios objetivos para 

balizamento do melhor preço – Interpretação e repercussões dessa disciplina

• Responsabilidade dos agentes envolvidos no pregão e as repercussões das alterações da Lei 

nº 13.655/2018 na LINDB – As mais recentes manifestações do TCU sobre responsabilidade e 

erro grosseiro
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• Providências e documentos da fase planejamento de acordo com o novo decreto – Adoção da 

estrutura e das orientações da IN nº 05/2017 sobre o planejamento do pregão

• Estudo técnico preliminar e do termo referência – Conteúdo e diferença – Recomendações re-

centes do TCU – Responsabilidade pela elaboração e aprovação

• Valor estimado sigiloso – Repercussões para o processamento do pregão e a fase de lances – 

Momento do procedimento deverá ser divulgado

• Veículos e prazo de publicação do edital de acordo com o novo decreto – Alterações da Medida 

Provisória nº 896/1019, que alterou a Lei nº 10.520/2002

• Prazos e processamento do pedido de esclarecimento e de impugnação do edital – Responsá-

vel pela resposta – Alterações 

• Envio de documentos de habilitação no decorrer do prazo de publicidade

• Análise de conformidade das propostas – Desclassificação das propostas nessa fase do pregão 

– Realização de diligências

• Modos de disputa: aberto e aberto e fechado – Distinção e cabimento 

• Fase de lances – Eliminação do tempo randômico e as repercussões para o resultado dos pre-

gões – Procedimento a ser observado  

• Reinício da sessão pública de lances – Cabimento 

• Critérios de desempate e o regime de preferências da Lei Complementar nº 123/2016 – Ordem 

no procedimento

• Fase de negociação – Cuidados e orientações 

• Procedimentos de verificação – O que envolve essa fase do julgamento e as repercussões no 

desenvolvimento do procedimento

• Regras da Lei nº 9.784/1999 a serem observadas pelo pregoeiro na condução do pregão 

• Fase de saneamento – Procedimento a ser adotado e limites para correções 

• Condução da fase recursal – Competência do pregoeiro e da autoridade – Entendimentos do TCU 

• Cotação eletrônica – Cabimento e procedimento – Adoção pelas estatais

• Sanção de impedimento de licitar e contratar e a previsão do novo decreto 
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1. Quem está obrigado ao novo decreto? Estados, municípios e Distrito Federal podem/de-

vem adotá-lo? Em que situações? As estatais estão obrigadas a observar o novo normativo? 

2. Quando as novas regras entram em vigor? Quais atos ficam revogados pelo novo decreto?

3. Com a entrada em vigor do novo decreto, como ficam os processos já iniciados/autuados 

com base no decreto antigo?

4. O pregão eletrônico passa a ser obrigatório? Em que casos poderá ser adotado o pregão 

presencial em detrimento do eletrônico? Quais as justificativas previstas no novo decreto?

5. De acordo com o novo decreto, o que são e qual a diferença entre bens e serviços comuns, 

especiais e serviços comuns de engenharia? Para quais objetos/casos está vedada a ado-

ção do pregão eletrônico?

6. As conceituações trazidas pelo novo decreto para bens e serviços comuns, especiais e ser-

viços comuns de engenharia resolverão as dúvidas concretas sobre quais os tipos de servi-

ços são comuns e quais são especiais? Quais referências podem ser adotadas para ajudar 

nessa distinção e na definição segura e aplicada do cabimento do pregão? Quais orienta-

ções do TCU sobre o cabimento do pregão podem ser adotadas e quais merecem revisão 

em razão do novo normativo?

PROGRAMA

Dias 09 e 10
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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7. Quais são os critérios de julgamento do pregão eletrônico? O novo decreto prevê, no art. 7º, 

parágrafo único, a adoção de critérios objetivos para balizamento do melhor preço. Como 

deve ser interpretada e aplicada essa disciplina? Está aberta a possibilidade de o julgamen-

to não ficar restrito apenas ao preço?

8. Qual a responsabilidade dos agentes envolvidos no pregão? Quais as repercussões das 

alterações da Lei nº 13.655/2018 na LINDB e quais as mais recentes manifestações do TCU 

sobre responsabilidade e erro grosseiro?

9. Quais as providências e os documentos da fase planejamento de acordo com o novo de-

creto? Seria possível adotar a estrutura e as orientações da IN nº 05/2017 sobre o planeja-

mento do pregão? Essa adoção é recomendada?

10. Qual o conteúdo do estudo técnico preliminar e do termo referência? Quais as recomen-

dações recentes do TCU sobre a elaboração do estudo técnico preliminar? Considerando 

a conceituação do estudo técnico preliminar (art. 3º, inc. IV), pode-se concluir que existirá 

uma aprovação prévia desse documento para, então, ser elaborado o termo de referência? 

Quem é responsável pela elaboração do estudo técnico preliminar e do termo referência? 

Trata-se de competência do pregoeiro? Quem é responsável pela sua aprovação?

11. Quais as repercussões da previsão do decreto de que o valor estimado ou máximo será si-

giloso? A regra agora é de sigilo dessas informações? Qual o impacto para o processamento 

do pregão e da fase de lances? Em que momento do procedimento deverá ser divulgado?

12. Em que caso o valor estimado ou máximo obrigatoriamente deve ser divulgado?

13. Quais os documentos de habilitação podem ser exigidos?

14. Quais os veículos e o prazo de publicação do edital de acordo com o novo decreto? Qual foi a 

recente mudança prevista na Medida Provisória nº 896/2019, que alterou a Lei nº 10.520/2002?

15. Quais os prazos e qual o processamento do pedido de esclarecimento e de impugnação 

do edital? Quem é responsável pela resposta? Quais as alterações quanto a esses temas? 

16. O que deve ser enviado pelos licitantes antes da sessão pública e qual o prazo máximo de 

envio dos documentos? É possível enviar os documentos de habilitação? É possível alterar 

os documentos enviados no decorrer do prazo de publicidade?
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17. Aberta a sessão pública, o que envolve a análise de conformidade das propostas? Quais os 

motivos para a desclassificação das propostas nessa fase do pregão? No caso de dúvidas, 

é possível a realização de diligência?

18. De acordo com o novo decreto, estão previstos dois modos de disputa: aberto e aberto e 

fechado. Qual a distinção entre eles e qual o cabimento de cada um? A escolha do modo 

disputa é discricionária?

19. Uma importante alteração do novo decreto está na fase de lances: trata-se da eliminação 

do tempo randômico. Essa alteração é positiva para o resultado dos pregões? 

20. Qual o procedimento a ser observado na fase de lances de acordo com o novo decreto? 

Qual a duração, a prorrogação e o tempo máximo tanto no modo de disputa aberto quanto 

no modo aberto e fechado?

21. O novo decreto previu a possibilidade de o pregoeiro admitir o reinício da sessão pública 

de lances. Em que casos haverá cabimento para tal procedimento?

22. Havendo desconexão do pregoeiro por tempo superior a dez minutos, qual a consequên-

cia e o prazo para retomada da sessão?

23. Quais os critérios de desempate e o regime de preferências da Lei Complementar nº 

123/2016 e qual a ordem no procedimento para sua aplicação? Há mudanças com relação 

ao tratamento de ME e EPP no novo procedimento da fase competitiva?

24. Se duas propostas enviadas durante a publicidade do edital estiverem empatadas, qual o 

procedimento a ser adotado? Qual a novidade prevista no novo decreto?

25. Quais os cuidados e as orientações para a condução da fase de negociação, especialmente 

no caso de preço estimado ou máximo sigiloso?

26. Na hipótese de pregão com valor máximo sigiloso, se todos os licitantes estiverem com 

valores acima do máximo mesmo depois de apresentados os lances, poderia ser divulgado 

o valor máximo para todos que participam da fase de lances com o objetivo de ampliar a 

competitividade e a escolha da melhor proposta? Essa solução pode ser defendida, em que 

pese a literalidade do art. 16, § 1º, do novo decreto?
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27. O novo decreto prevê a realização de procedimentos de verificação que envolve o envio 

de anexos (habilitação e planilha). O que envolve essa fase do julgamento e quais as con-

sequências no desenvolvimento do procedimento?

28. Quais as cautelas para o julgamento da proposta classificada inicialmente em primeiro lu-

gar? Como compatibilizar essa avaliação com a previsão do parágrafo único do art. 7º, que 

trata de melhor preço?

29. Quais regras da Lei nº 9.784/1999 devem ser observadas pelo pregoeiro na condução do 

pregão conforme previsto no art. 47 do novo decreto?

30. Diante de falhas nos documentos de habilitação e propostas, qual o procedimento a ser 

adotado? Como deve ser conduzida a fase de saneamento e quais os limites dessas corre-

ções? Qual a disciplina do novo decreto?

31. É possível acatar a apresentação de documento novo na fase saneadora do pregão? Se os 

licitantes não encaminharem os documentos tal como exigido no art. 27, será possível sa-

near a falha, como previsto no art. 46?

32. Qual o procedimento de apresentação, avaliação e julgamento do recurso no pregão? O 

que deve ser apresentado na sessão pública e nas razões escritas? As razões escritas estão 

limitadas aos argumentos apresentados oralmente? Qual a competência do pregoeiro e da 

autoridade? Qual o entendimento do TCU?

33. Uma vez acatado o recurso pela autoridade que decide pela habilitação do licitante, qual 

o procedimento a ser adotado? O processo deve voltar ao pregoeiro para a retomada do 

procedimento? E se tal decisão afetar a ordem de classificação?

34. O novo decreto trata da cotação eletrônica e ampliou seu cabimento. O que é a cotação eletrô-

nica? Quais os objetos e quais as hipóteses de dispensa podem ser processadas dessa forma? 

Em quais situações deve ser adotada a cotação eletrônica e qual a justificativa para afastá-la?

35. As empresas estatais também podem adotar a cotação eletrônica em suas dispensas de 

licitação?

36. Qual a disciplina sobre sanção de impedimento de licitar e contratar prevista novo decreto 

e qual a novidade sobre esse tema? A disposição sobre sanção vincula as estatais? 
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16
horas

Carga horária
8h30 às 12h30

14h às 18h

PERÍODO

09 E 10 • DEZEMBRO • 2019

09
Dezembro

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.
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INVESTIMENTO

R$ 3.940,00
• 02 almoços;
• 04 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
Banco Bradesco Ag. 2559 • c/c 26622-1

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, 04 de outubro de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
O Decreto nº 10.024/2019,  nova norma que

vai regulamentar o pregão eletrônico a partir de 28/10/2019, e que
revoga a anterior, o Decreto nº 5.450/2005, traz significativas
modificações no que tange os procedimentos inerentes ao pregão
eletrônico.

 
A nova norma, dentre outras alterações, torna o pregão

eletrônico obrigatório; prevê a elaboração do estudo técnico
preliminar; dispõe sobre o preço máximo sigiloso; conceitua bens e
serviços comuns, especiais e serviços comuns de engenharia;
implementa modos de disputa diferentes (aberto e aberto e fechado);
traz mudanças no procedimento dos lances; modifica o critério de
desempate; e estende o uso da cotação eletrônica.

 
Portanto, são alterações significativas que irão impactar

diretamente a Seção de Licitações e Contratos - SLC, que precisará
estar atenta as novidades que virão e as consequentes repercussões
nos procedimentos licitatórios, tendo em vista as suas implicações
práticas.

 
Por fim, entendendo necessária e indispensável a

capacitação da servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo, encaminho
os presentes autos, de acordo com a proposta veiculada no evento
SEI 0599538, para a deliberação de Vossa Senhoria.
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Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/10/2019, às 11:26, 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
0604251 e o código CRC 119BAFB9.

0008314-64.2019.6.02.8000 0604251v1
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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.
À Diretoria Geral.
Assunto: Requerimento. Capacitação. Servidor. Curso: O

que muda no pregão eletrônico com o novo decreto.
 
Senhor Diretor,
 
Trata-se de proposição de realização de curso de

capacitação pela servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo, lotada na
Seção de Licitações e Contratos, com o tema "O que muda no pregão
eletrônico com o novo decreto" a ser realizado nos dia 09 e 10 de
dezembro de 2019 no município de São Paulo - SP.

A referida servidora justifica seu requerimento na
necessidade de atualização após a publicação do Decreto nº
10.024/2019,  que revoga o Decreto nº 5.450/2005 e traz
significativas alterações no pregão eletrônico, modalidade licitatória
utilizada em quase todos os procedimentos licitatórios neste
Tribunal.

Assim, evoluo os autos à Vossa Senhoria para que avalie,
junto com a CODES, a conveniência, oportunidade, bem como
a viabilidade orçamentária de participação da servidora no referido
evento.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2019, às 13:36, 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
0604284 e o código CRC BB7CA7B1.
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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.
Trata-se de requerimento (0599538), firmado pela

Sra. Chefe da Seção de Licitações e Contratos, onde solicita
autorização para participar de capacitação, mais precisamente
o curso "O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O
NOVO DECRETO", em razão da necessidade de atualização
sobre os precedimentos do pregão eletrônico, dada à
pulicação do Decreto nº 10.024/2019.

O evento em tela realizar-se-á no período 09 a 10 de
dezembro, na cidade de São Paulo, e será promovido pela
empresa Zênite. 

Dessa forma, antes de submter o feito ao Exmo. Sr.
Desembargador-Presidente, determino o seu encaminhamento
à Secretaria de Gestão de Pessoas, para a devida instrução, a
cargo da unidade competente. 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/10/2019, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604616 e o código CRC AB522D07.

0008314-64.2019.6.02.8000 0604616v1
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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 CODES/SRACF para instrução, conforme

despacho GDG 0604616.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 07/10/2019, 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
0605142 e o código CRC 1D69DD75.

0008314-64.2019.6.02.8000 0605142v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6102 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,
 
Tratam os presentes autos de solicitação oriunda da SLC,

visando a participação da servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo no
Seminário Nacional -  O que muda no Pregão Eletrônico com
o Novo Decreto, que será realizado em São Paulo/SP dias 09 e 10
de dezembro de 2019, a ser promovido pela Zênite Informação e
Consultoria S.A.   

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

EVENTO Seminário Nacional -  O que muda no Pregão
Eletrônico com o Novo Decreto

SERVIDORES
INDICADOS  Ingrid Pereira de Lima Araújo

PERÍODO 09 e 10 de dezembro de 2019

EMPRESA
PROPONENTE Zênite Informação e Consultoria S.A

LOCAL São Paulo/SP

DESPESAS

Inscrição: R$3.940,00
Diárias: R$1.806,00
Passagens: R$2.000,00(valor estimado)
 
TOTAL: R$7.746,00(sete mil setecentos e
quarenta e seis reais)
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RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2019

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, entretanto
como se trata de norma que entrou em vigor em
2019 e que regulamenta o pregão eletrônico, a
unidade demandante justificou a necessidade de
atualização.
 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos para atender à despesa em
tela, calculada em R$7.746,00(sete mil
setecentos e quarenta e seis reais), com
a inscrição, diárias e passagens da servidora. 

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos consulta ao SICAF,  Declaração
Negativa de Nepotismo, CEIS e CADIN

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO
SERVIDOR(A) NO
EXERCÍCIO

Temas Polêmicos de Licitações e Contratos
(presencial em Maceió)

 
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 08/10/2019, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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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
0605491 e o código CRC 50074D80.

0008314-64.2019.6.02.8000 0605491v11
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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: 08/10/2019 14:13 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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08/10/2019 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:

86.781.069/0001-15

Data da consulta: 08/10/2019 14:18:57
Data da última atualização: 08/10/2019 12:00:07

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

Nenhum registro encontrado

Anexo CEIS (0605592)         SEI 0008314-64.2019.6.02.8000 / pg. 22



03736944403Usuário:

08/10/2019 14:27: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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2019.
Encaminho o presente processo à SGP, com a

Informação SRACF/CODES 0605491, para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 08/10/2019, às 14:33, 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
0605613 e o código CRC C72E4E4D.

0008314-64.2019.6.02.8000 0605613v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação formula da pela servidora INGRID

PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, lotada na Seção de Licitações e
Contratos, com vistas a sua participação no curso "O QUE MUDA NO
PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO", a
ser promovido pela Zênite, nos dias 09 e 10/12/2019, em São
Paulo/SP.

A CODES/SRACF, por meio da informação 6102 0605491,
registrou que a presente ação não se encontra contemplada
no Plano Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019, objeto dos autos
SEI nº 0007119-78.2018.6.02.8000. Nesse ponto, pondera, a unidade
técnica, que a requerente apresentou a justicativa de que a norma
que regulamentou o pregão eletrônico entrou em vigor no ano de
2019, sendo recente, portanto, a necessidade de atualização da
servidora.

Ademais, consignou que há verba suficiente na Ação de
Capacitação de Recursos Humanos para atender à despesa com
a inscrição, diárias e passagens da servidora.

Dessa forma, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria
para apreciação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 08/10/2019, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605654 e o código CRC EB9810FA.

0008314-64.2019.6.02.8000 0605654v1
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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.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para a

competente análise .

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 10/10/2019, às 19:20, 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
0606625 e o código CRC E6FB9279.

0008314-64.2019.6.02.8000 0606625v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
À SAD,
 
Para proceder à verificação da compatibilidade do

preço da proposta.
 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 11/10/2019, às 08:36, 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
0607380 e o código CRC 8742CA5C.

0008314-64.2019.6.02.8000 0607380v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
À SEIC.
Para que se proceda à compatibilidade de preços.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2019, às 13:26, 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
0607614 e o código CRC B221B8BF.

0008314-64.2019.6.02.8000 0607614v1
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E-mail - 0608124

Data de Envio: 
  14/10/2019 14:00:08

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO

Mensagem: 
  Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação"Seminário O QUE MUDA NO PREGÃO
ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO", no período de 09 e 10/12/2019, 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

E-mail SEIC 0608124         SEI 0008314-64.2019.6.02.8000 / pg. 29



Anexo Notas para fins de Compatibilidade de Preços (0608507)         SEI 0008314-64.2019.6.02.8000 / pg. 30



Anexo Notas para fins de Compatibilidade de Preços (0608507)         SEI 0008314-64.2019.6.02.8000 / pg. 31



Anexo Notas para fins de Compatibilidade de Preços (0608507)         SEI 0008314-64.2019.6.02.8000 / pg. 32



Anexo Notas para fins de Compatibilidade de Preços (0608507)         SEI 0008314-64.2019.6.02.8000 / pg. 33



Anexo Notas para fins de Compatibilidade de Preços (0608507)         SEI 0008314-64.2019.6.02.8000 / pg. 34



Anexo Notas para fins de Compatibilidade de Preços (0608507)         SEI 0008314-64.2019.6.02.8000 / pg. 35



Seminário Nacional
O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO Nº

10.024/2019
09/12/2019 a 10/12/2019

SAO PAULO - SP

CURITIBA, 11 de outubro de 2019

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Seminário Nacional: "O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO
COM O NOVO DECRETO Nº 10.024/2019", a ser realizado em SAO PAULO, nos dias 09/12/2019 a
10/12/2019, no MATSUBARA HOTEL, carga horária de 16 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$  3940,00

Total de Pagantes: R$ 3.940,00

Total de Participantes: 001

TOTAL: R$ 3.940,00

A proposta inclui 2 almoços; 4 coffee breaks; a obra LIVRO LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 40ª EDICAO.
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:  10/11/19

Cleusa Aparecida Traple Matheus
Consultora Comercial de Eventos
cleusa.traple@zenite.com.br
4121098666
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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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Seminário Nacional
O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO Nº

10.024/2019
09/12/2019 a 10/12/2019

SAO PAULO - SP

CURITIBA, 11 de outubro de 2019

CRM CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE TOCANTINS
PALMAS - TO

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Seminário Nacional: "O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO
COM O NOVO DECRETO Nº 10.024/2019", a ser realizado em SAO PAULO, nos dias 09/12/2019 a
10/12/2019, no MATSUBARA HOTEL, carga horária de 16 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$  3940,00

Total de Pagantes: R$ 3.940,00

Total de Participantes: 001

TOTAL: R$ 3.940,00

A proposta inclui 2 almoços; 4 coffee breaks; a obra LIVRO LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 40ª EDICAO.
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:  10/11/19

Lucas Rodrigues Cavalheiro
Consultor Comercial de Eventos
lucas.rodrigues@zenite.com.br
4121098666
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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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Seminário Nacional
O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO Nº

10.024/2019
09/12/2019 a 10/12/2019

SAO PAULO - SP

CURITIBA, 11 de outubro de 2019

Att: DENISE MARIA NEPOMUCENO - Fone: 6539283018
2 SUPERINTENDENCIA REG DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 2 SRPRF

CUIABA - MT

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Seminário Nacional: "O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO
COM O NOVO DECRETO Nº 10.024/2019", a ser realizado em SAO PAULO, nos dias 09/12/2019 a
10/12/2019, no MATSUBARA HOTEL, carga horária de 16 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$  3940,00

Total de Pagantes: R$ 3.940,00

Total de Participantes: 001

TOTAL: R$ 3.940,00

A proposta inclui 2 almoços; 4 coffee breaks; a obra LIVRO LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 40ª EDICAO.
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:  10/11/19

Kelly Dayane Rossetto
Consultora Comercial de Eventos
kelly.rossetto@zenite.com.br
4121098666
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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 31/10/2019

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: 14/10/2019 17:54 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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 17:54:48 do dia 14/10/2019, 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: 1T6E141019175448 

 

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

Certifico que nesta data (14/10/2019 às 18:01) 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: 5DA4.E228.8519.F888 

Gerado em: 14/10/2019 as 18:01:28 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, 14 de outubro de 2019.
Senhora Coordenadora ,
 
Trata o procedimento de solicitação de Participação da

servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo no  curso "O QUE MUDA NO
PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO" da Zênite, nos
dias 09 e 10 de dezembro em São Paulo, conforme proposta anexa
(0599572).  

 
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 0607614, no
valor de R$ 3.940,00  ( três mil novecentos e quarenta reais).

 
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A., CNPJ

86.781.069/0001-15, encaminhou-nos algumas cópias de documentos
comprobatórios para realização do curso em tela, evento 0608507.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

em tela, eventos 0605585, 0605592, 0605606 e 0608522 .
 
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 14/10/2019, às 17:58, 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
0608523 e o código CRC 57CD5227.

0008314-64.2019.6.02.8000 0608523v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento do

Despacho AJ-DG 0607380, para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/10/2019, às 18:45, 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
0608594 e o código CRC EC613BC3.

0008314-64.2019.6.02.8000 0608594v1

  

Despacho COMAP 0608594         SEI 0008314-64.2019.6.02.8000 / pg. 53



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 : 0008314-64.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SLC
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO - SEMINÁRIO NACIONAL - O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO

 

Parecer nº 2178 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da empresa Zênite Informação e Consultoria
S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 86.781.069/0001-15, visando à
participação da servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo no
Seminário Nacional -  O que muda no Pregão Eletrônico
com o Novo Decreto, a se realizar em São Paulo/SP, de  09 a
10 de dezembro do ano em curso, no valor de R$ 3.940,00
(três mil novecentos e quarenta reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento 0605491, 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.  

Constam dos autos a Consulta ao SICAF, CNJ e
TCU (0608522), CEIS (0605592), CADIN (0605606) e a
declaração negativa de prática de nepotismo (0605585). A
compatibilidade do preço ofertado foi atestada pela SEIC no
Despacho 0608523.

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: 

"Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos
relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal;"
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(...)
 
"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
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº
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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
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
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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
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
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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,
de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja circunstanciadamente
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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. DA 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  0599538

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  0599538

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  0599572

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

X   0605491

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  0605491

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

X  0605491

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X  0608523

 
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?
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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)”.

  0605585

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?    

1 FGTS X  0608522

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  0605606

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  
0608522

0605592

5. CONCLUSÃO
 

Pelo exposto,  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 (Normas de
Contratação), opina favoravelmente à contratação da
empresa Zênite Informação e Consultoria S.A, inscrita
no CNPJ sob o nº 86.781.069/0001-15, visando à participação
da servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo no Seminário
Nacional -  O que muda no Pregão Eletrônico com o
Novo Decreto, a se realizar em São Paulo/SP, de  09 a 10 de
dezembro do ano em curso, no valor de R$ 3.940,00 (três mil
novecentos e quarenta reais), tudo com fundamento no art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos da proposta
comercial  (0599572).

Não obstante, há que se elevar à Alta
Administração a circunstância de 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 (0605491).  

 
À consideração superior. 
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 15/10/2019, às 13:29, 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 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608803 e o código CRC 2DD98843.

0008314-64.2019.6.02.8000 0608803v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2178 (0608803), onde
opina pela possibilidade da contratação, considerando a legalidade do
procedimento em tela, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência para deliberação quanto
à participação da servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo
no Seminário Nacional -  O que muda no Pregão Eletrônico
com o Novo Decreto, a se realizar em São Paulo/SP, de 09 a 10 de
dezembro do ano em curso, no valor de R$ 3.940,00 (três mil
novecentos e quarenta reais), ao tempo em que RECONHEÇO, com
fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de
licitação nos autos, sugerindo que seja autorizada a contratação da
Empresa  Zênite Informação e Consultoria S.A, inscrita no CNPJ sob
o nº 86.781.069/0001-15.

É de se registrar a menção no supracitado Parecer, de
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 (0605491), necessitando, pois, a autorização superior de
Vossa Excelência.  

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, há disponibilidade
orçamentária para custear a participação da demanda em tela.

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 14:09, 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
0608887 e o código CRC 1D708D32.

0008314-64.2019.6.02.8000 0608887v1
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PROCESSO : 0008314-64.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Capacitação Funcional

 

Decisão nº 3104 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Apreciando a instrução do feito, constato
pronunciamento da Diretoria-Geral, por meio dos evento nº 0608887,
concluindo pela possibilidade da contratação.

Dessa forma, AUTORIZO participação da servidora
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, no curso O QUE MUDA
NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO
DECRETO, promovido pela Zênite , empresa especializada em
capacitação e desenvolvimento profissional, a ser realizado  nos dias
09 e 10 de dezembro/2019, em São Paulo/SP.

Remetam-se os autos às Secretarias de Administração
e Gestão de Pessoas , para as providências de estilo.

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
 Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/10/2019, 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
0609619 e o código CRC D1A91C68.
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação da Seção de Gestão de Licitações

e Contratos - SLC, vinculada à Secretaria de Administração para a
participação da servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo no
Seminário Nacional -  O que muda no Pregão Eletrônico com
o Novo Decreto, cuja ação não possui previsão no Plano Anual de
Capacitação 2019, todavia há verba suficiente para a realização da
capacitação, a qual será promovida pela empresa Zênite Informação
e Consultoria S.A, no período de de 09 a 10 de dezembro de 2019, em
São Paulo/SP.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
6102 0605491, 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 21/10/2019, às 13:32, 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
0610857 e o código CRC 2AE4A5DD.
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho, nos termos autorizados pela Presidência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2019, às 18:35, 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
0611068 e o código CRC 6A5206F4.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2019.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para emissão do correspondente

empenho nos termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 21/10/2019, às 13:26,
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
0611192 e o código CRC 9C8D1053.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2019.
Retornem-se os autos à Secretaria de Gestão de

Pessoas, tendo em vista que já fora efetivada a instrução
referente à participação da servidora Ingrid Pereira de Lima
Araújo no Seminário Nacional - O que muda no Pregão
Eletrônico com o Novo Decreto, a se realizar em São
Paulo/SP,  incluíndo a oitiva da AJ-DG (0608803).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/10/2019, às 15:36, 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
0611711 e o código CRC 10106AD8.
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.
Diante da informação trazida no despacho

GDG 0611711, remeto os autos à CODES/SRACF para adoção
das providências decorrentes da decisão 3104 0609619.

 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/10/2019, às 17:34, 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
0612247 e o código CRC 9E38C867.
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