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

 

Memorando nº 880 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SCON
Maceió, 27 de setembro de 2019.

Para: Coordenação Financeira e Orçamentária - COFIN.
Assunto: Treinamento COFIN/SCON.

 

Sr. Coordenador,
 
Tratam os presentes autos de capacitação a ser realizada

pelo servidor Tony Warren Gomes de Sá , lotado nesta
COFIN/SCON.

 
Tendo em vista a necessidade de treinamento desta

unidade subscritora, recomendamos o curso abaixo relacionado:
Semana Especial: Siafi Operacional e PCASP -

Execução Orçamentária e Financeira. Passo a Passo no
Computador. (0600832)

Link:
http://www.onecursos.com.br/eventos/eventos/saibamais/id/661
 

Inscrição on-line.
Período de realização: 21 a 25 de outubro de 2019.
Local: Brasília.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 27/09/2019, às 12:44, 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?
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Objetivo

O curso visa ao conhecimento do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI, a atualização das rotinas de execução orçamentária e
financeira, ao conhecimento teórico e prático sobre os assuntos abordados.
Ao final do curso o aluno estará apto a:
-   Entender a estrutura do orçamento público e suas formas de
apresentação.
-  Conhecer o ciclo orçamentário e financeiro e as rotinas respectivas no
Siafi, com as alterações decorrentes do PCASP que afetam a execução
orçamentária e financeira.
-  Entender as principais definições e classificações da receita e despesa
públicas.
- Identificar as características e aplicações das espécies de GRU.
-   Identificar as etapas da execução da despesa e sua caracterização.
-  Compreender os procedimentos da programação financeira.
-   Diferenciar crédito de recurso, bem como entender os principais
conceitos utilizados na execução orçamentária e financeira (fonte, gestão,
unidade orçamentária, vinculação, natureza de despesa, ptres, entre
outros)
-    Entender o funcionamento do Subsistema de Contas a Pagar e a Receber
- CPR
-  Entender os procedimentos de execução da despesa (empenho, liquidação e
pagamento) bem como os lançamentos dos documentos respectivos no Siafi.
 -   Executar solicitações, aprovações e liberações de recursos.
-  Entender as espécies de Ordens Bancárias e suas aplicações para efetuar
o pagamento da despesa pública
- Entender os principais conceitos e lançamentos de retenção e

Mostrar Todos

Semana Especial: Siafi Operacional e
PCASP- Execução Orçamentária e
Financeira.Passo a Passo no
Computador.

ATENÇÃO: Curso Atualizado!! Secretaria do Tesouro Nacional – STN - Informa  que desde de
Janeiro de 2019 foram  Implementadas Mudanças na Rotina de Pagamentos por Ordens
Bancarias.
Atenção! Em função da grande procura desse curso faça já a sua inscrição!!
OBSERVAÇÃO: Curso Credenciado pelo Programa de Educação Profissional
Continuada pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC - Norma Brasileira
de Contabilidade - NBC PG 12(R1) de 10/12/2015. Pontuação para o Programa
de Educação Profissional Continuada: EPC AUDITORES: 40 Pontos/PERITOS: 40
Pontos/PROGP (PROFISSIONAIS DE EMPRESAS DE GRANDE PORTE): 40 Pontos

 Brasília/DF - 21/10 a 25/10/2019

Rio de Janeiro/RJ - 09/12 a 13/12/2019

Instrutor(a): Corpo Docente da One Cursos, com experiência nesta
área.

Imprimir 

http://www.onecursos.com.br/eventos/eventos/sa...
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recolhimento de tributos no Siafi (GPS, DARF, DAR).

Público-Alvo

Destina-se a atender aos envolvidos nas ações de acompanhamento, execução
e controle dos processos de execução orçamentária e financeira das
diversas esferas de governo, e profissionais de administração, economia e
gestores públicos que trabalhem com informações orçamentárias e
financeiras.

Programa do Evento

A Coordenação Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro
Nacional – STN - Informa que a partir do dia 01 de Janeiro de 2019 Serão
Implementadas Mudanças na Rotina de Pagamentos por Ordens Bancarias,
sendo as Principais:
- Geração de Ordens Bancarias Somente após as Assinaturas do Ordenador
de Despesas e do Gestor Financeiro;
- Envio do Financeiro ao Banco no mesmo dia da geração da OB;
- Assinaturas das Ordens de Pagamento somente no SIAFIWEB;
- Inativação das Transações >OB, >CANOB e >ATUREMOB;
Alertamos que todas as OB´s Emitidas e não Assinadas pelo Ordenador de
Despesas e Gestor Financeiro até 28 de Dezembro de 2018 serão
Automaticamente Canceladas no Final desse dia, Para Fins de Implantação
da Nova Sistemática.
Oportunamente serão Divulgadas Informações Adicionais sobre essa nova
Rotina.

Módulo I – Noções do Ciclo de Gestão e de SIAFI
1. Ciclo de Gestão: Noções de PPA, LDO e LOA
2. Siafi: Apresentação e Conceitos Básicos do Sistema
3. Histórico, Objetivos, Características, Modalidades de Uso.
4. Formas de Acesso, Modalidades de Consulta e Segurança.
5. Nomenclaturas utilizadas no SIAFI: Órgão, Unidade Orçamentária (UO),
Unidade Gestora (UG), Gestão, Crédito, Recurso.
6. Conceitos Fundamentais para Navegação e Acesso:  Diagrama do Sistema.
Menu Principal. Incluindo e Consultando Mensagens (INCMSG, CONMSG,
CONRECMENS)
7. Verbos. 8. Principais Documentos de Entrada de Dados: NC, NE, NL, PF,
OB.
9. Transações de Informações e Tabelas Administrativas: Lista de Usuários
da Unidade Gestora (LISTAUSUG). Tabela de Órgão (CONORGAO). Tabela de
Unidade Gestora (CONUG). Tabela de Unidade Orçamentária (CONUO).
10. Exercícios de Fixação.
Módulo II -   Orçamento, Descentralização de Créditos e Empenho
1. Aspectos relacionados à descentralização de créditos orçamentários e
empenho da despesa no SIAFI. Distinção entre crédito e recurso.
2. Extração de informações da Lei Orçamentária Anual.
3. Conceitos: Esfera Orçamentária. Princípios Orçamentários. Programa de
Trabalho. Programa de Trabalho Resumido. Fonte de Recursos. Natureza da
Despesa. Indicador de resultado primário. Plano Interno
4. Créditos adicionais.
5. Descentralização do crédito orçamentário. Destaque e provisão.
6.Tabelas: Natureza de Despesa Orçamentária (CONNATSOF), Programa de
Trabalho (CONPT), Programa de Trabalho Resumido (CONPTRES), Fonte de
Recursos (CONFONTE)   
Módulo III – Descentralização de Crédito e Empenho – Execução
1.Execução do Orçamento: Roteiro para detalhamento do Crédito Autorizado
(DETAORC), para a Descentralização de Créditos (NC), e para o Empenho da
Despesa (ATULI e NE);
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2. Passo a passo para Consultas na conta de Crédito Disponível (CONRAZAO).
3. Exercícios de Fixação.
Módulo IV – Subsistema Contas a Pagar e a Receber –CPR
1.CPR: Apresentação. Vantagens do CPR. Conceitos Básicos
2. Estrutura e Funcionamento.
3. Projeto Novo Siafi: Inovações; estrutura; plataforma.
4. Novo CPR (SiafiWeb): Estrutura do novo CPR e navegação
5. Roteiro para inclusão, consulta e gerenciamento de compromissos.(INCDH,
GERCOMP, DEMCOMP, CONTIPDH, CONSIT).
Módulo V – Programação Financeira
1 – Aspectos gerais da Programação Financeira: O Sistema de Programação
Financeira do Governo Federal, O Processo de Programação Financeira no
Governo Federal, Regras para Liberação de Recursos, Programação das
Receitas e Despesas; Observações Importantes sobre a Programação
Financeira
2. Análise dos principais aspectos do Decreto de Programação Financeira e
seus efeitos para os gestores públicos, Regras de controle do
contingenciamento no Siafi.
3.O processo de programação financeira no Siafi: Regras de controle no
Siafi, Acompanhamento do pagamento efetivo dos órgãos, Política de restos
a pagar e recurso diferido.
4. Roteiro para Solicitação, Aprovação, Liberação e remanejamento de
Recursos Financeiros. Roteiro para Consultas a Programação Financeira.
Exercícios de Fixação.
Módulo VI – Receita Pública e a Guia de Recolhimento da União
1. Receita Pública. Conceito. Modalidades de ingresso. Tributo. Estágios
da receita. Classificações e naturezas da receita. Fontes de recursos.
Exercício financeiro.
2. Conta Única. Ingressos. Aspectos legais e gerais. Contexto histórico.
3. Darf e GPS. Aspectos gerais.
4. GRU – Guia de Recolhimento da União. Objetivos. Aspectos legais.
Características. Espécies e Aplicações.
Módulo VII - Retenção e Recolhimentos de Tributos no Governo Federal
1. Noções Básicas de Direito Tributário
2. Regras para Retenção de Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa
Jurídica nos pagamentos efetuados pela Administração Pública: legislação
aplicada; fato gerador; regras para retenção pelos órgãos públicos
federais; base de cálculo da retenção; isenções, recolhimento do valor
retido
3. Regras para Retenção de do INSS nos pagamentos efetuados pela
Administração Pública: legislação aplicada; fato gerador; regras para
retenção pelos órgãos públicos federais; base de cálculo da retenção;
recolhimento do valor retido
4. Regras para Retenção do ISS nos pagamentos efetuados pela Administração
Pública: legislação aplicada; fato gerador; regras para retenção pelos
órgãos públicos federais; base de cálculo da retenção; recolhimento do
valor retido;
5. Tabelas no Siafi. Exercícios de Fixação.
Módulo VIII – Execução da Despesa no Siafi
Roteiro de empenho, liquidação e pagamento de Prestador de Serviços (RPA)
com as respectivas retenções tributárias (DARF, GPS, DAR). Roteiro de
reclassificação da Despesa no CPR (subitem).
Módulo IX -  Modalidades de Pagamento – Ordens Bancárias
1. Documentos de pagamento.
2. Apresentação das principais características de Ordens Bancárias.
Relacionamento das movimentações com o Sistema Financeiro. Prazos de
pagamento; Horários de emissão.
3. Formas de preenchimento no CPR das principais ordens bancárias.
4. Estudo de casos práticos, com enfoque na rotina da OB Fatura.
5. Roteiro para emissão da OBD-Fatura, OBB-Banco com lista de credores,
OBC-Crédito.
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6. Roteiro para Cancelamento e Consulta das OB.
7 . Atualização da rotina de OB (alteração de rotina em 2017). 8
Exercícios de Fixação.
Módulo X – Dinâmica de Aprendizado
Bateria de exercícios teóricos sobre todo o conteúdo ministrado.
IV – METODOLOGIA:
Serão realizadas aulas teóricas e práticas sobre os assuntos acima
relacionados, além de exercícios de fixação. Assim, os participantes terão o
conhecimento da legislação, das rotinas utilizadas e dos conceitos. As aulas
são expositivas e participativas, com exemplos de casos práticos,
esclarecimento de dúvidas e apresentação de slides.
Observação: "O Siafi Educacional foi descontinuado em setembro/2015, dessa
forma, serão utilizadas telas "frias" em alguns exercícios de emissão de
documentos  para demonstração da execução".

Demais Informações

Incluindo: almoço, coffee-break, material didático, pasta executiva,
apostilas material de apoio e certificado.

Instrutor(a)

Corpo Docente da One Cursos, com experiência nesta área.
Palestrante nos cursos teóricos e práticos de “SIAFI – Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal” e “Administração
Orçamentária e Financeira”, ministrados na ABOP – Associação Brasileira de
Orçamento Público, ESAF – Escola de Administração Fazendária e ENAP, desde
2004. Palestrante nos cursos teóricos e práticos de “Suprimento de
Fundos”, ministrados na ESAF desde 2004.

Locais e Datas

Brasília/DF - 21 a 25/10/2019 - Local: Centro de Treinamento da One
Cursos
Carga Horária: 40 horas - 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
Rio de Janeiro/RJ - 09 a 13/12/2019 - Local: Centro de Treianmento da
One Cursos
Carga Horária: 40 horas - 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

Opções de Pagamento

Individual:R$ 2.980,00
Três participantes do mesmo órgão: R$ 2.940,00 por pessoa.
Quatro ou mais participantes do mesmo órgão: R$ R$ 2.900,00 por
pessoa.

Dados da Instituição

ONE CURSOS - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA
CNPJ: 06.012.731/0001-33
Inscrição Estadual: 07.450.679/001-48
Banco Bradesco AG: 3341-3 Conta Corrente:01939-9

TELEFONES

(61) 3224-0785
(61) 3223-8360
(61) 3032-9030

FAX:

http://www.onecursos.com.br/eventos/eventos/sa...

4 of 5 27/09/2019 12:16
Anexo sobre o curso (0600832)         SEI 0008388-21.2019.6.02.8000 / pg. 6

marciosilva
Realce



(61) 3322-1815
(61) 3032-9033
Emails: inscricao@onecursos.com.br / ionecursos@gmail.com

ENDEREÇO:

SCS Qd. 02 Bl. B Lote 20 Edf. Palácio do Comércio Salas 208/408
CEP: 70.318-900 Brasília-DF

A Empresa One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA,
está cadastrada no sistema de Cadastramento de fornecedores – SICAF.

Condições Gerais de Contratação

Assegure sua participação e colabore para a viabilização do evento,
efetuando sua inscrição com até 3 (três) dias de antecedência para cursos
realizados em Brasília e 7 (sete) dias para cursos realizados em outros
Estados. A One Cursos confirmará os eventos com até 5 (cinco) dias de
antecedência, aguarde este prazo para tomar as providências necessárias
para o seu comparecimento. Obs.: A inscrição será confirmada somente após
o envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização ou outra forma
de pagamento.

A One Cursos reserva-se o direito em adiar ou cancelar os eventos se
houver insuficiência de quórum, bem como substituir palestrantes, em caso
fortuito ou força maior.

Por parte do treinando

O cancelamento da inscrição por parte do treinando deverá ser realizada
com 3 (três) dias úteis de antecedência da realização do evento, após este
prazo deverá ser feita a substituição ou solicitação de crédito no valor
da inscrição.

Todos os Programas da ONE CURSOS poderão ser realizados "in company" por
todo o Brasil.

Entre em contato conosco!

http://www.onecursos.com.br/eventos/eventos/sa...
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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: 06.012.731/0001-33
Razão Social: ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

LTDA
Nome Fantasia: ONE CURSOS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2020

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/12/2019
FGTS 13/10/2019
Trabalhista Validade: 28/12/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/11/2019
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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

Emitido em: 30/09/2019 17:02 de
CPF: 777.207.844-72      Nome: TONY WARREN GOMES DE SA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/09/2019 às 17:08) 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 06.012.731/0001-33.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D92.60AE.5B61.6094 

Gerado em: 30/09/2019 as 17:08:14 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
CAPACITACAO LTDA 
 
CPF/CNPJ: 06.012.731/0001-33 
 
 

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 17:10:14 do dia 30/09/2019, 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: DIZJ300919171014 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
O Memorando SCON nº 880 (0600803), aponta pela

necessidade de treinamento específico ao servidor TONY WARREN
GOMES DE SÁ com a temática "Siafi Operacional e PCASP -
Execução Orçamentária e Financeira. Passo a Passo no
Computador" cuja realização ocorrerá em Brasília no período de 21
a 25 de outubro de 2019

 
É importante registrar que a COFIN, para desempenho

de suas funções, necessita de um quadro de pessoal com maior
qualificação técnica, face as especificidades dos temas tratados
(orçamento, contabilidade e financeiro/tributário),  fator esse que se
adquire com a consolidação do servidor nas suas atribuições mas
principalmente  com treinamento e capacitação.

 
O Curso "Siafi Operacional e PCASP- Execução

Orçamentária e Financeira. Passo a Passo no Computador" 
com conteúdo programático disposto no evento (0600832) contempla
as necessidades atuais da SCON para apefeiçoamento técnico do
servidor recentemente lotado, com grande impacto no
desenvolvimento das tarefas e produtividade. Ainda registro, que o
servidor em lide foi oriundo da Secretaria de Administração e está
lotado nesta COFIN desde Janeiro deste ano e até o presente
momento não realizou nenhum treinamento específico.

 
Pelo exposto, venho pleitear a capacitação do servidor

TONY WARREN GOMES DE SÁ no referido curso,  contemplando
as necessidades desta Unidade quanto ao desenvolvimento de
competência profissionais dos servidores, de modo a atender a
demanda do CNJ.

 

  

Despacho COFIN 0602056         SEI 0008388-21.2019.6.02.8000 / pg. 17



Destaco que a necessidade de participação em ação de
capacitação com essa temática foi apontada no Plano de Capacitação
(PAC) desta Unidade para o exercício de 2019, conforme SEI nº
0007119-78.2018.6.02.8000,  evento (0506814- página 4).

 
Isto posto, havendo aquiescência, com o presente pleito,

sugerimos que sejam adotadas as providências necessárias à
contratação para inscrição do servidor em epígrafe , além da
cobertura das despesas com diárias e passagens aéreas.

 
Por oportuno e visando agilizar o processo de análise ,

juntamos :
a) Certidão SICAF (0601587),
b) Certidão Idoneidade do TCU (0601594);
c) Certidão CNJ (0601591);
d) Declaração de não emprego de menor (0602240);
e) Notas de empenhos que comprovam a

compatibilidade de preços (0602002);

 

Atenciosamente,

 
À Direção Geral-DG
Ilustre Diretor Geral,
De acordo com os argumentos e encaminhamento da

COFIN, rogando pelo atendimento do pleito, face a extrema
necessidade daquela Coordenadoria.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/10/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2019, às 18:27, 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
0602056 e o código CRC 4BFAE9D2.

0008388-21.2019.6.02.8000 0602056v1
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SCS - Qd. 02 Bl. B - N.º 20 - Sala 208 /211 - 2° Andar - Ed. Palácio do Comércio 

CEP: 70.318-900 - Brasília - DF 
Fones: (61) 3224-0782 / 3224-0785 / 3222-8360 - Fax: (61) 3322-1815 

 

 

Declaração  
 

 

  

A empresa ONE CURSOS - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA 

Sediada à SCS Qd. 2 Bl. B Edf. Palácio de Comércio Sl. 408/411 Brasília – DF, 
inscrita no CNPJ 06.012.731/0001-33, por intermédio do seu representante legal o 
Sr. (a) Ione Chaves de Oliveira, portador da identidade nº 952968 Sep/DF e do CPF 

nº 372.962.481-49, DECLARA, para fins ao disposto no inciso V do Artigo 27 da lei 
8666/93, acrescido pela lei 9854/99 e decreto 4358/02, que não emprega menor de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal. 

 

 

 

Brasília, 1 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
 

One Cursos Treinamento e Desenvolvimento 
Ione chaves de oliveira 

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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de expediente encaminhado pela Coordenadoria

Orçamentária e Financeira, nos termos do despacho 0602056, no
qual aponta a necessidade de o servidor Tony Warren Gomes de Sá,
ora lotado na Seção de Contabilidade, participar do treinamento
específico sobre a temática "Siafi Operacional e PCASP -
Execução Orçamentária e Financeira. Passo a Passo no
Computador", que ocorrerá em Brasília, no período de 21 a 25 de
outubro do corrente exercício, ressaltando que o tema foi
contemplado no Plano Anual de Capacitação 2019.

Aquiescendo com as proposições da COFIN, submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
sugerindo, salvo melhor entendimento, sejam os autos encaminhados
à Secretaria de Gestão de Pessoas para a devida instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/10/2019, às 17:59, 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
0602851 e o código CRC D121D216.

0008388-21.2019.6.02.8000 0602851v1
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De: "Tony Warren Gomes de Sá" <tonysa@tre-al.jus.br>
Para: cursos.onecursos@gmail.com
Data: 02/10/2019 02:47 PM
Assunto: Envio. Formulário. Inscrição em curso.

Prezado agente,

Conforme contato telefônico, segue o pedido de inscrição prévia em evento a ser realizado por essa instituição.

Atenciosamente.

Tony W. G. de Sá

Anexados:

Arquivo:
Formulário de
inscrição One
Cursos.docx

Tamanho:
97k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=CX6TW1...

1 of 1 02/10/2019 15:29
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5938 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SCON

 
 

Informo que, de ordem, promovi a juntada, a estes autos,
do comprovante de envio de formulário de pré-inscrição no evento
em tela (SEI 0602854), providência esta (pré-inscrição), inclusive,
motivada por pronunciamento da instituição realizadora quanto à
plausibilidade de sua realização, uma vez que haviam poucas vagas
disponíveis, estando tal ato em harmonia com as orientações da
Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Respeistosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 02/10/2019, 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
0602858 e o código CRC C1942015.

0008388-21.2019.6.02.8000 0602858v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para instrução.
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/10/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603660 e o código CRC 4CA7E51C.

0008388-21.2019.6.02.8000 0603660v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 03/10/2019, às 18:53, 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
0603750 e o código CRC 1142F112.

0008388-21.2019.6.02.8000 0603750v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5993 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,
 
Tratam os presentes autos de solicitação

oriunda da COFIN, visando a participação do servidor Tony Warren
Gomes de Sá no curso Siafi Operacional e PCASP- Execução
Orçamentária e Financeira. Passo a Passo no Computador,
que será realizado em Brasília/DF de 21 a 25/10/19 , a ser promovido
pela One Cursos.   

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

EVENTO Siafi Operacional e PCASP- Execução Orçamentária
e Financeira. Passo a Passo no Computador

SERVIDORES
INDICADOS Tony Warren Gomes de Sá

PERÍODO 21 a 25/10/19

EMPRESA
PROPONENTE One Cursos

LOCAL Brasília/DF

DESPESAS

Inscrição: R$2.980,00 
Diárias: R$3.066,00
Passagens: R$2.000,00(valor estimado)
 
TOTAL: R$8.046,00(oito mil quatrocentos e
quarenta e seis reais)
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RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2019

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

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação
de Recursos Humanos para atender à despesa
em tela, calculada em R$8.046,00(oito mil
quatrocentos e quarenta e seis reais), com
a inscrição, diárias e passagens do servidor. 

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Em complemento às certidões já juntadas pela
unidade demandante, anexamos consulta ao
CEIS, CADIN e Declaração Negativa de
Nepotismo.

INSCRIÇÕES Realizada pela unidade demandante.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

O servidor n ã o participou de evento de
capacitação no exercício, até o presente
momento.

 
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 04/10/2019, às 09:36, 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
0603974 e o código CRC 1B03BE58.

0008388-21.2019.6.02.8000 0603974v8
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04/10/2019 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:

06012731000133

Data da consulta: 04/10/2019 09:19:55
Data da última atualização: 04/10/2019 04:45:06

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

Nenhum registro encontrado
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03736944403Usuário:

04/10/2019 09:23:Data e hora da consulta:

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

ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C Adimplente06012731
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 (0604023)         SEI 0008388-21.2019.6.02.8000 / pg. 29



 

SCS - Qd. 02, Bl.B - Nº 20 - Salas 408/411 - 4º Andar - Ed. Palácio do Comércio 
CEP: 70.318-900 - Brasília/DF - Fones: (61) 3223-8360 / 3224-0782 - FAX: (61) 3322-1815 

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

 

Declaração de Ausência de Nepotismo 

 

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

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

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

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

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

dessa Corte de Justiça. 

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

Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.  

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

V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

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

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

ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento; 

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

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

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

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

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

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

licitação. 

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

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

procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 

geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e 

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

desincompatibilização. 

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

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

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

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

licitatório.” (NR) 

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

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

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

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

juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal condição constar 

expressamente dos editais de licitação.  

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

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

 

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

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

 CNPJ:  06.012.731/0001-33 

 

 

 
________________________________ 

Ione Chaves de Oliveira 
Cpf: 372.962.481-49 

Diretora Geral                       
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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.
 
Encaminho para o crivo da senhora Secretária da

SGP, a Informação SRACF/CODES 0603974.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 04/10/2019, às 09:39, 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
0604048 e o código CRC 3149A983.

0008388-21.2019.6.02.8000 0604048v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação oriunda da COFIN/SCON com

vistas à participação do servidor Tony Warren Gomes de
Sá na "Semana Especial: Siafi Operacional e PCASP - Execução
Orçamentária e Financeira. Passo a Passo no
Computador", cuja ação possui previsão no Plano Anual de
Capacitação 2019 e há verba suficiente para atendê-la. O Curso será
promovido pela empresa One Cursos, no período de 21 a 25/10/19,
em Brasília/DF.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
5993 0603974, 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 04/10/2019, às 10:19, 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
0604080 e o código CRC FE69D550.

0008388-21.2019.6.02.8000 0604080v1
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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.
Aquiescendo com a sugestão contida no

despacho 0604080, firmado pela Senhora Secretária de Gestão de
Pessoas, determino o encaminhamento do presente procedimento à
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para análise e
pronunciamento acerca da legalidade da contratação.

Observo que a unidade demandante já se antecipou
quanto à instrução pela compatibilidade de preço, conforme
assinalado no Despacho COFIN 0602056.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 04/10/2019, às 11:48, 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
0604197 e o código CRC 6E497E5E.

0008388-21.2019.6.02.8000 0604197v1
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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, 
 
Para verificação da compatibilidade dos preços

propostos, considerando a juntada das Notas de Empenhos
para esse fim, no evento 0602002. 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/10/2019, às 12:22, 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
0604332 e o código CRC 0CE89F5C.

0008388-21.2019.6.02.8000 0604332v1

  

Despacho AJ-DG 0604332         SEI 0008388-21.2019.6.02.8000 / pg. 35



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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
Sigam os autos à SEIC, na forma recomendada pelo

Sr. Assessor Jurídico, no Despacho 0604332.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2019, às 16:13, 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
0604438 e o código CRC 4CBF388E.

0008388-21.2019.6.02.8000 0604438v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

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

do servidor Tony Warren Gomes de Sá no Curso Semana Especial:
Siafi Operacional e PCASP - Execução Orçamentária e
Financeira. Passo a Passo no Computador, a ser promovido pela
empresa ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
CAPACITACAO LTDA., CNPJ 86.781.069/0001-15, no período de 21 a
25 de outubro de 2019, em Brasília-DF, conforme proposta anexa
(0600832).  

 
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 0604438, no
valor de R$ 2.980,00  ( dois mil novecentos e oitenta reais).

 
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO

E CAPACITACAO LTDA., CNPJ 86.781.069/0001-15, encaminhou-nos
algumas cópias de documentos comprobatórios para realização do
curso em tela, evento 0602002.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

em tela, eventos 0601587, 0601591, 0601594, 0604020 ,0604023 e
0604027.

 
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.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/10/2019, às 14:34, 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
0604731 e o código CRC 74140E21.

0008388-21.2019.6.02.8000 0604731v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

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

Despacho AJ-DG 0604332, para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/10/2019, 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
0604755 e o código CRC 6D7D97C5.

0008388-21.2019.6.02.8000 0604755v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008388-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ASSUNTO : CAPACITAÇÃO -  SIAFI OPERACIONAL E PCASP- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PASSO A PASSO NO
COMPUTADOR

 

Parecer nº 2093 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da empresa ONE CURSOS - TREINAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº06.012.731/0001-33, visando à participação
do servidor Tony Warren Gomes de Sá, no curso Siafi
Operacional e PCASP- Execução Orçamentária e
Financeira. Passo a Passo no Computador , a se realizar
em Brasília/DF de 21 a 25 de outubro do ano em curso, no
valor de R$ 2.980,00  (dois mil novecentos e oitenta reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento 0603974, 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 encontra-se contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019,
objeto dos autos SEI nº 0007119-78.2018.6.02.8000.  

Constam dos autos a Consulta ao SICAF (0601587),
CNJ (0601591), TCU (0601594), CEIS (0604020), CADIN
(0604023) e a declaração negativa de prática de nepotismo
(0604027). A compatibilidade do preço ofertado foi atestada
pela SEIC no Despacho  0604731.

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
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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
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
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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. 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  0600803

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  0600803

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  0600832

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

X   0603974

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  0603974

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

X  0603974

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X  0604731

 
praticados no mercado, considerando, sobretudo, o subsídio
de fornecimento ou prestação de serviços para outros    
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 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)”.

  0604027

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  0601587

2. INSS X  0601587

3. Receita Federal X  0601587

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X  0601587

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X  0601587

18Consta consulta ao CADIN? X  0604023

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  

0601591

0601594

0604020

 
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 ONE CURSOS - TREINAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº06.012.731/0001-33, visando à participação
do servidor Tony Warren Gomes de Sá, no curso Siafi
Operacional e PCASP- Execução Orçamentária e
Financeira. Passo a Passo no Computador , a se realizar
em Brasília/DF de 21 a 25 de outubro do ano em curso, no
valor de R$ 2.980,00  (dois mil novecentos e oitenta reais),
tudo com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93
e nos termos da proposta comercial  (0600832).

À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/10/2019, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/10/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604972 e o código CRC 90B0477F.

0008388-21.2019.6.02.8000 0604972v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2093 (0604972), 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 do servidor Tony Warren Gomes de Sá, no curso Siafi
Operacional e PCASP- Execução Orçamentária e Financeira.
Passo a Passo no Computador, a se realizar em Brasília/DF de 21
a 25 de outubro do ano em curso, sendo o investimento no valor de
R$ 2.980,00  (dois mil novecentos e oitenta reais) conforme proposta
inserta no evento SEI nº 0600832, ao tempo em
que RECONHEÇO, com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93, a inexigibilidade de licitação nos autos, sugerindo que seja
autorizada a contratação da Empresa ONE CURSOS -
TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº06.012.731/0001-33

Ressalto, por oportuno, que o conteúdo programático do evento em apreço guarda pertinência temática com o elenco
de atribuições exercidas pelo servidor, além do reconhecimento da
necesidade administrativa, fato que irá colaborar com a excelência
da prestação administrativa no âmbito deste Tribunal. Ademais, a
referida demanda consta do Plano Anual de Capacitação e há
disponibilidade orçamentária para custear a participação, nos termos
da Informação 5993 (0603974).

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
07/10/2019, às 17:59, 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
0605076 e o código CRC 3FF2DF54.
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PROCESSO : 0008388-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Capacitação Funcional

 

Decisão nº 3046 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Apreciando a instrução do feito, constato
pronunciamento da Diretoria-Geral, por meio dos evento nº 0605076,
concluindo pela possibilidade da contratação.

Dessa forma, AUTORIZO participação do servidor TONY
WARREN GOMES DE SÁ, no curso Siafi Operacional e PCASP -
Execução Orçamentária e Orçamentária, promovido pela One
Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, empresa
especializada em capacitação e desenvolvimento profissional, a ser
realizado  nos dias 21 a 25 de outubro/2019, em Brasília/DF.

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 14/10/2019, às 18:17, 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
0607619 e o código CRC 24A3656D.
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
À CODES/SRACF para as providências decorrentes

da Decisão 3046 (0607619).

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/10/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608747 e o código CRC D779B14B.
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DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.
À COFIN/SGO para emissão da competente nota de

empenho, em favor da empresa contratada ONE CURSOS -
TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
LTDA., conforme Decisão 3046, da Presidência deste Tribunal
(v. documento 0607619).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2019, às 13:55, 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
0609396 e o código CRC F1C35608.
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