
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 795 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Conforme é cediço, nos autos do Processo

Administrativo 0002217-53.2016.6.02.8000, fora determinada a adoção das
providências elencadas no Plano de Ação objeto do evento (0461955).
Reportando-nos especificamente ao item"3" do referido Plano, qual seja
"Treinamento de Pessoal - Cursos de Capacitação in company em Bizagi
Process Modeler e em Gestão de Riscos", e, visando subsidiar as ações de
competência desta Unidade, solicito que nos seja informado o público-alvo da
capacitação sobre Bizagi Process Modeler.

 
Respeitosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 05/02/2019, às 14:47, 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
0496682 e o código CRC 6088B318.

0001004-07.2019.6.02.8000 0496682v4
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de procedimento inaugurado com vistas à

adoção das providências elencadas no Plano de Ação relativo à
Política de Gestão de Riscos, evento (0461955) do Processo
Administrativo SEI n. 0002217-53.2016.6.02.8000, no que diz
respeito ao "Treinamento de Pessoal - Cursos de Capacitação in
company em Bizagi Process Modeler e em Gestão de Riscos".

Requer a unidade técnica responsável, conforme
evento 0496682, que seja informado o público-alvo da capacitação
sobre Bizagi Process Modeler.

Isto posto, encaminho os autos a Vossa Senhoria para
conhecimento, análise e deliberação quanto à informação solicitada.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 06/02/2019, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496845 e o código CRC 66C8DB45.

0001004-07.2019.6.02.8000 0496845v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de fevereiro de 2019.
À Assessoria de Gestão Estratégica, para análise e

pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 27/02/2019, às 18:33, 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
0507920 e o código CRC 2877FBF9.

0001004-07.2019.6.02.8000 0507920v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atendimento ao comando decisório retro

acostado, cumpre informar que, de acordo com plano de ação
aprovado para implantação do política de gestão de riscos,
foram identificados os processos prioritários em todas as
unidades da Secretaria do Tribunal.

Dentre os processos identificados, o Conselho de
Gestão Estratégica e Governança Corporativa deliberará sobre
quais serão mapeados.

Não se pode olvidar que, para além dos processos
que serão gerenciados sob a ótica da gestão de riscos, é de
suma importância o mapeamento de todos os processos que
tramitam administrativamente no âmbito das unidades do
Tribunal.

Nesse sentido, sugiro que seja avaliada a
possibilidade de que o curso de capacitação in
company em Bizagi Process Modeler alcance, ao menos, a
metade da força de trabalho de cada unidade da Secretaria.

Por óbvio a definição do público a ser treinado,
imprescinde da análise dos custos financeiros e do orçamento
disponível, o que refoge da análise desta Assessoria.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 27/02/2019, às 22:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Conclusão AGE 0508854         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 4



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
0508854 e o código CRC EADC52E4.

0001004-07.2019.6.02.8000 0508854v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
Com a informação requerida no Despacho GSGP

nº 0496845, à qual se encontra na conclusão AGE
nº 0508854, direcionem-se os autos à Secretaria de Gestão de
Pessoas, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/02/2019, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509098 e o código CRC 221C1CE2.

0001004-07.2019.6.02.8000 0509098v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
Senhora Coordenadora,
Após conclusão da AGE, evento 0508854, encaminho os

autos à CODES/SRACF para continuidade da instrução.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 01/03/2019, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509708 e o código CRC A6A7F2E9.

0001004-07.2019.6.02.8000 0509708v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2019.
Senhor Secretário substituto,
 
Chegaram os presentes autos a esta Unidade para a

continuidade do feito. Entretanto, resta a definição do
público-alvo, isto é, a indicação de quais servidores deverão
ter suas competências desenvolvidas com a capacitação em
Bizagi, condição importante para que esta Seção possa adotar
todas as providências necessárias à promoção do evento em
tela. Inclusive, faz-se necessário confirmar se os servidores
de cartório não serão alcançados com tal capacitação.

Com a definição do público-alvo, esta unidade será
capaz de estimar as despesas decorrentes e confirmar a
existência ou não de verba para atendê-las. Por oportuno,
submeto a sugestão de que o curso em Bizagi seja contratado
na modalidade EAD, haja vista a inexistência de ambiente
adequado para acomodar um evento dessa natureza, com um
número importante de inscritos, e, ainda, com a necessidade
de utilização de computadores.

Destarte, sugiro, com as devidas vênias, que este
Processo seja submetido à apreciação superior, visando à
indicação dos servidores deste Órgão que deverão ser
capacitados em Bizagi Process Modeler.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 07/03/2019, 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
0510713 e o código CRC FE05C2E5.

0001004-07.2019.6.02.8000 0510713v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2019.
Senhor Diretor,
Vieram os autos para continuidade da instrução

de contratação do curso de capacitação in company em Bizagi
Process Modeler (em face do Plano de Ação relativo à Política de
Gestão de Riscos, evento (0461955) do Processo Administrativo SEI
n. 0002217-53.2016.6.02.8000), com sugestão de que alcance, ao
menos, a metade da força de trabalho de cada unidade da Secretaria,
a depender da análise dos custos financeiros e do orçamento
disponível, conforme Conclusão AGE 0508854.

Entretanto, a Unidade Técnica, por meio do evento
0510713, solicita a definição do público-alvo, isto é, a indicação de
quais servidores deverão ter suas competências desenvolvidas com a
capacitação em Bizagi, condição importante para que a Seção possa
adotar todas as providências necessárias à promoção do evento em
tela, inclusive com a confirmação se os servidores de cartório serão
ou não alcançados com tal capacitação.

 Sugere, ainda, a SRACF/CODES que o curso em Bizagi
seja contratado na modalidade EAD, haja vista a inexistência de
ambiente adequado para acomodar um evento dessa natureza, com
um número importante de inscritos, e, ainda, com a necessidade de
utilização de computadores.

Isto posto, encaminho os autos a Vossa Senhoria para
conhecimento, análise e deliberação quanto às
informações solicitadas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 07/03/2019, às 18:38, 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
0510829 e o código CRC 2CD2CCB7.

Despacho GSGP 0510829         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 10
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DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2019.
Considerando a informação trazida pela Seção de

Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional, por meio do
despacho 0510713, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Assessoria de Gestão Estratégica para análise e
pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/03/2019, às 12:34, 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
0511001 e o código CRC 3186B5BC.

0001004-07.2019.6.02.8000 0511001v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 11 de março de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Diante das considerações constantes do presente

processo, registrando, ainda, a posição desta Assessoria
acerca da necessidade de capacitação, ao menos, da metade
da força de trabalho desta Especializada, sugiro, s.m.e.,
que os autos sejam disponibilizados para a Corregedoria
Regional Eleitoral, Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria, Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, bem como
para as Secretarias Judiciária, de Gestão de Pessoas, de
Administração e de Tecnologia da Informação, as quais
deverão indicar, nominalmente, os servidores que farão a
capacitação em modelagem de processos administrativos,
observados os processos prioritários indicados no processo
SEI nº 0002217-53.2016.6.02.8000, o qual versa sobre a
implantação da gestão de riscos. 

Quanto à capacitação dos servidores dos Cartórios
Eleitorais sugiro que recai sobre os Chefes de Cartório.

No âmbito desta Assessoria indico, desde já, este
subscritor e o servidor Renato Floering Tavares.

Não se pode olvidar a necessidade de que Vossa
Senhoria indique os demais servidores desta Diretoria-Geral
para os fins da almejada capacitação. 

Saliento a necessidade de fixação de prazo para a
realização da diligência proposta, tendo em vista o
cronograma já estabelecido para implantação da gestão de
riscos.

Ante o exposto, elevo à consideração superior.
 

Conclusão AGE 0511727         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 13



Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 11/03/2019, às 13:17, 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
0511727 e o código CRC 959C51B7.

0001004-07.2019.6.02.8000 0511727v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.
À Corregedoria Regional Eleitoral, Coordenadoria

de Controle Interno e Auditoria, Assessoria de Contas e Apoio
à Gestão, bem como para as Secretarias Judiciária, de Gestão
de Pessoas, de Administração e de Tecnologia da Informação,
para que procedam a indicação de servidores para participar
da capacitação objeto dos presentes autos, como
recomendado pela Assessoria de Gestão Estratégica na
Conclusão AGE constante do evento SEI nº 0511727. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/03/2019, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511912 e o código CRC 228FED1E.

0001004-07.2019.6.02.8000 0511912v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
Aos Senhores Coordenadores de Infraestrutura, de

Sistemas Eleitorais e de Soluções Corporativas para que
indiquem, nominalmente, os servidores que deverão participar
do curso de capacitação in company em Bizagi Process
Modeler.

 
Ressalto que a indicação deverá alcançar a metade

da força de trabalho da Unidade.
 
Registro, desde já, que os servidores Carlos

Henrique Tavares Méro e Josivane Soares dos
Santos representarão o gabinete da STI.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/03/2019, às 16:38, 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
0513394 e o código CRC 079C9763.

0001004-07.2019.6.02.8000 0513394v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho de Vossa Senhoria, evento

SEI 0511912, esta Coordenadoria vem indicar as servidoras GIANE
DUARTE COÊLHO MOURA, WALESKA SILVA DE CARVALHO
CARDOSO e LUCIANA DIONIZIO DE BERNARDES SALES DE
MOURA para participarem da capacitação em Bizagi, objeto deste
procedimento, uma vez que vem contribuir inclusive para as
atividades desta Unidade, especialmente no desenvolvimento da
Auditoria Baseada em Riscos.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por WALESKA SILVA DE CARVALHO
CARDOSO, Coordenadora Substituta, em 14/03/2019, às 13:06, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513420 e o código CRC FC564DAC.

0001004-07.2019.6.02.8000 0513420v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao determinado no Despacho

STI 0513394, cumpre-me indicar os 03 (três) servidores
abaixo que correspondem a 50% da força de trabalho desta
Coordenadoria :

 
Cristino Hermano de Bulhões
Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Felipe José Mafra Torres.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/03/2019, às 16:48, 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
0513421 e o código CRC 384B5B6F.

0001004-07.2019.6.02.8000 0513421v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista o Despacho de Vossa Senhoria

(0511912), indico os nomes das servidoras Raquel Helena
Paixão Tavares, Lisiana Teixeira Cintra, Maria José Costa da
Silva e Adriana Felícia Silva Freire Peixoto.

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 13/03/2019, às 18:09, 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
0513426 e o código CRC FF330E6E.

0001004-07.2019.6.02.8000 0513426v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em cumprimento ao Despacho de Vossa Senhoria, evento

SEI nº 0513394, indico 03 (três) servidores abaixo, correspondendo a
50% da força de trabalho desta Coordenadoria :

1) Tales de Amorim Gameleira;
2) Thalles Cerqueira de Mello;
3) Leonardo Luiz dos Santos Pereira;
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 13/03/2019, às 16:59, 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
0513433 e o código CRC E318BDEB.

0001004-07.2019.6.02.8000 0513433v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em cumprimento ao Despacho de Vossa Senhoria, evento

SEI nº 0513394, indico 03 (três) servidores abaixo, correspondendo a
50% da força de trabalho desta Coordenadoria :

1) Luiz Batista de Araujo Neto;
2) Sarah Veiga Calado;
3) Alex Henrique Monte Nunes;
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 13/03/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513482 e o código CRC 196A52DA.

0001004-07.2019.6.02.8000 0513482v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.

Aos Senhores Coordenadores de Serviços Gerais, de Material e Patrimônio e
Orçamentário e Financeiro, solicito que, em atenção a Conclusão AGE 0511727, bem
como ao Despacho GDG 0511912, indiquem, nominalmente, os servidores que deverão
participar do curso de capacitação in company em Bizagi Process Modeler.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2019, às 13:42, 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
0513551 e o código CRC 544632C7.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Após manifestação dos Coordenadores, indico os

seguintes servidores da STI para a capacitação in
company em Bizagi Process Modeler:

 
- Alex Henrique Monte Nunes;
- Carlos Henrique Tavares Méro;
- Cristino Hermano de Bulhões;
- Daniel Macêdo de Carvalho Souto;
- Felipe José Mafra Torres;
- Josivane Soares dos Santos;
- Leonardo Luiz dos Santos Pereira;
- Luiz Batista de Araujo Neto;
- Sarah Veiga Calado;
- Tales de Amorim Gameleira;
- Thalles Cerqueira de Mello.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 14/03/2019, 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
0513915 e o código CRC 132CAD2D.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho SAD 0513551,

relaciono abaixo as indicações desta COMAP para a
participação no curso in company em Bizagi Process Modeler:

 
COMAP: Andréa Cristina de Lima Belchior
SEIC: Antonio Matias de Pinheiro Junior e Maria

Márcia  Leite de Melo
SEALMOX: Luciana Wander de Oliveira Melo e

Edney Vieira de Almeida
SEPAT: Carlos Antonio Vieira Costa e Sérgio Vilela

Menegaz Lima
SLC: Ingrid Pereira de Lima Araújo e Andrea de

Albuquerque César
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/03/2019, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513970 e o código CRC 8E8D9B27.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em cumprimento ao Despacho GDG (0511912),

segue abaixo as indicações desta Secretaria para a participação no
Curso de Capacitação in company em Bizagi Process Modeler:

 
Gabinete da Secretaria Judiciária:
1. Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros.
2. Licianne Calheiros Cruz.
 
CJD:
1. Sâmia Coelho Tenório.
2. Vera Lúcia Ferreira de Oliveira.
3. Helder Valente de Lima.
 
CRPACF:
1. David Magalhães de Azevedo.
2. Karina Quintella Lessa Valente.
3. Antenor José Nunes Neto.
4. Marcos Roberto Santos.
 
CARP:
1. Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello.
2. Kamila Maria Gomes de Albuquerque.
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Respeitosamente,

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretaria Judiciária

 
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 14/03/2019, às 18:21, 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
0514047 e o código CRC BF4637E5.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
À SCON/SGF e SGO,
Srs. Chefes,
Diante do despacho GSAD (0513551), encaminho

os autos eletrônicos para indicação dos servidores
interessados em participar do Curso in company em Bizagi
Process Modeler, nos termos da Informação 795 (0496682) e
no quantitativo, se possível, de 50% da força de trabalho das
seções, nos termos propostos pela GSGP (0510829).

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/03/2019, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514174 e o código CRC 1B409AD8.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
Tendo em vista o despacho da direção-geral

(0511912), indico os seguintes servidores da Corregedoria
para participação no curso de capacitação in
company em Bizagi Process Modeler:

- Homero Malta Feitosa Filho
- Danielle Alves Reis
- Thiago Lima Barros
- Leonardo Medeiros de Luna
- Renata Figueiredo Ataíde
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HOMERO MALTA FEITOSA FILHO,
Assessor-Chefe, em 15/03/2019, às 12:55, 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
0514178 e o código CRC B51248D4.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
Ciente. 
Vão os autos à SMR/SEGEC/SAPEV, para cumprimento

da determinação da Secretaria de Administração, nos termos
seguintes:

 
Aos Senhores Coordenadores de Serviços Gerais, de
Material e Patrimônio e Orçamentário e Financeiro ,
solicito que, em atenção a Conclusão AGE 0511727,
bem como ao Despacho GDG 0511912, indiquem,
nominalmente, os servidores que deverão participar
do curso de capacitação in company em Bizagi Process
Modeler.

Com as informações pertinentes, voltem-me conclusos os
presentes autos. 

Atenciosamente,

 
Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 14/03/2019, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514349 e o código CRC A78AB910.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
Sr. Coordenador,
 
Informo que este subscritor e os servidores

Esmeraldo Lucena e Hebert Pinheiro tem interesse em
realizar o referido curso.

 
Att.
 
Rogério Rocha da Silva
SGO

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 15/03/2019, às 09:57, 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
0514363 e o código CRC 837F8585.
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Considerando o despacho 0514174, sugiro a

participação dos servidores Haroldo Antonio Canuto Neto e
Márcia Elias de Souza Rebelo no referido curso. Ressalto,
porém, que quando da definição do período de realização,
talvez tenhamos que alterar os nomes indicados.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 15/03/2019, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514498 e o código CRC 10B19505.
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Sr. Coordenador,
 
Informo que este subscritor e os servidores Audeir

Medeiros de Aguiar Peixoto e Erivaldo José de Souza tem
interesse em realizar o referido curso.

 
Respeitosamente,
 
Marcos André Melo Teixeira
Chefe da SMR

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 15/03/2019, às 12:59, 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
0515095 e o código CRC BBC87264.
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Tata-se de procedimento voltado à realização de

capacitação, na modalidade in company, do curso
denominado Bizagi Process Modeler.

Para participar da capacitação em tela, no âmbito
do Gabinete desta Diretoria-Geral, indico os servidores
Sérgio Ramos Costa Júnior, Érica Santos Braga e Maria
Rita Correia Laurindo de Macêdo Souto.

À Secretaria de Gestão de Pessoas para a
continuidade dos procedimentos de sua competência. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/03/2019, às 15:19, 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
0515122 e o código CRC 190A59E7.
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2019.
À
COSEG
 
Senhor Coordenador,
 
Em respeito ao Despacho COSEG 0514349, indico,

desde já, esta subscritora e o servidor Iury Araújo Souza.
 
Com respeito,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 17/03/2019, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515247 e o código CRC E3CA0087.
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.
Em atenção ao  Despacho GDG 0511912, indico os

servidores abaixo relacionados para a capacitação, na modalidade in
company, do curso Bizagi Process Modeler.

Secretaria de Gestão de Pessoas
1. Katherine Maria Ferro Gomes Teixeira
2. Daniela Fonseca de Melo Britto
3. Fabiana Tenorio de Freitas e Silva

CODES
4. Mariana Marques de Albuquerque
5. Dulce Stella Tenório Prado Coêlho
6. Rosana de Cássia Moreira Gêda
7. Laércio Vitório da Silva
8. Erik Soares Cardoso
9. Ruth Vilânnya Gomes de Lima
10. Zelma Feliz do Nascimento Coelho

COPES
11. Kleber Vieira de Oliveira
12. Pablo Rocha Ibanez
13. Silvio Carlos Correia Leão
14. André Luis Brandão Ferreira

AAMO
15. Antônio Vieira Coimbra Filho
16. Luzinilza da Silva Melo

À CODES para dar conhecimento aos servidores
indicados e à SRACF para continuidade da instrução.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 18/03/2019, 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-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515779 e o código CRC 46DB2B72.
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.

 

À COFIN.
 
Sr. Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho COFIN 0514174, informo o não

interesse de qualquer membro desta seção no curso ofertado,
entretanto, sem prejudicar de qualquer modo a indicação das outras
seções desta COFIN e, ainda, de modo a atender o comando posto,
indico todos os servidores desta SCON.

 
Por oportuno, venho informar o interesse dos servidores

desta unidade por cursos in company com foco nas suas atividades e
atribuições, quais sejam Tesouro Gerencial, SIAFI, Excel e Gestão
Pública.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 19/03/2019, às 12:59, 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
0516172 e o código CRC FDB32123.
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E-mail - 0516287

Data de Envio: 
  19/03/2019 13:58:50

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS <codes@tre-al.jus.br>

Para:
    "copes Mailing List" <copes@tre-al.jus.br>
    camo@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ciencia

Mensagem: 
  Caros servidores,

De ordem da senhora Secretária da SGP., segue para ciência cópia anexa do Despacho exarado no PA
0001004-07.2018.6.02.8000
Atenciosamente,

Mariana Marques de Albuquerque Borges
Coordenadora de Desenvolvimento.

Anexos:
    Despacho_0515779.html
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
 
À CODES.
 
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao  Despacho GDG 0511912, indico os

servidores abaixo relacionados para  o curso Bizagi Process
Modeler.

SAD
JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO
RODRIGO FERREIRA MOURA
 
COFIN
RUI CARLOS GALVÃO
AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR
MARCELO DA SILVA VIANA
MÁRCIO ANDRADE DA SILVA
MAURÍCIO MARCELINO ALVES
ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES
HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO
ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA
HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO
MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO
 
COSEG
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MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA
ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA
AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO
LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO
IURY ARAUJO SOUZA
 
COMAP
ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA
CARLOS ANTONIO VIEIRA COSTA
SÉRGIO VILELA MENEGAZ LIMA
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/03/2019, 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
0516709 e o código CRC FC1A1ABA.

0001004-07.2019.6.02.8000 0516709v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2019.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (0513551) e

consolidando as informações das Seções  vinculadas a esta
Coordenadoria, através dos eventos (0514363, 0514498 e
0516172), informo abaixo os servidores indicados para a
capacitação, na modalidade in company, do curso Bizagi
Process Modeler :

 

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/03/2019, às 10:17, 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
0516784 e o código CRC 04F8DF21.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2320 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

 

Senhora Secretária,

Tratam os presentes autos da capacitação sobre “Bizagi Process Modeler”, prevista no
Plano Anual de Capacitação/2019, a fim de atender à determinação constante no Plano
de Ação (0461955), objeto do Processo SEI nº 0002217-53.2016.6.02.8000, que trata
da implantação da Política da Gestão de Riscos, no âmbito deste Tribunal. Impende
informar que, embora este Processo tenha sido inaugurado no início de fevereiro/2019,
a respectiva tramitação não permitiu que todas as ações fossem concluídas dentro do
prazo estabelecido para a realização do curso em tela, qual seja março/2019.

A identificação nominal do público-alvo da capacitação em apreço foi resultado da
indicação feita pelas unidades: Diretoria-Geral, Corregedoria Regional Eleitoral,
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, Assessoria de Contas e Apoio à Gestão,
as Secretarias Judiciária, de Gestão de Pessoas, de Administração e de Tecnologia da
Informação, conforme observado nestes autos, de acordo com a relação anexa
(0524103 ).

Nesse sentido, buscamos junto a empresas do ramo, propostas para contratação do
curso pretendido, com o fim de submetê-las à análise e deliberação superior, visando à
escolha daquela mais apropriada/acertada para o Órgão.

Considerando alguns fatores a saber: 1. limitações de ordem orçamentária,
principalmente considerando a necessidade do pagamento de diárias aos gestores de
cartório que não residem nesta Capital, 2. inexistência de ambiente adequado para
acomodar os eventos de capacitação dessa natureza, no âmbito deste Órgão, 3.
importância de alinhar nossas ações às orientações do Conselho Nacional de Justiça,
que determina a priorização de ações na modalidade EAD, conforme previsto nas
Resoluções nº 159/12 e 192/14; colhemos propostas para contratação do curso na
modalidade EAD.

Sendo assim, elaboramos o quadro abaixo, representando a consolidação das
propostas encaminhadas a esta Seção, contendo as informações consideradas, s.m.j,
relevantes para serem objeto de comparação e análise (não fizemos constar no quadro
os respectivos conteúdos programáticos, tendo em vista a limitação de espaço):

Instituição
Promotora Nome do Curso Custos c/

Contratação

CompanyWeb Bizagi Process Modeler (Nível R$6.708,00
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CompanyWeb Básico) R$6.708,00

Conexxões Bizagi Process Modeler (Nível
Básico) R$32.000,00

INAED Modelagem de Processos, com
Bizagi Process Modeler EAD R$42.900,00

A situação de regularidade fiscal das empresas proponentes pode ser constatada a
partir das certidões negativas e declarações, anexadas a estes autos (0524193),
(0524194) e (0524206) 
).

Quanto à disponibilidade orçamentária, informamos que, na data de hoje, a Ação de
Capacitação de Recursos dispõe de um saldo de R$66.707,50 (sessenta e seis mil,
setecentos e sete reais e cinquenta centavos) para atender às despesas com
contratações. Cabendo esclarecer que esse saldo está considerando tanto as
contratações de curso já autorizadas/empenhadas, como também aquelas cujos
processos ainda estão tramitando, sem a deliberação final. Salientamos que a utilização
de uma grande parte do orçamento ou de sua totalidade, neste momento,
comprometerá a realização de outras ações de capacitação previstas no Plano Anual de
Capacitação 2019.

Oportunamente, sugerimos que, antes da análise jurídica que o caso requer, as
Propostas sejam submetidas ao crivo do Comitê responsável pela implantação da
Política da Gestão de Riscos, no âmbito deste Órgão, para análise e pronunciamento
acerca dos conteúdos programáticos indicados, visando à pertinência e aplicabilidade
dos mesmos às demandas deste Tribunal. Até mesmo, se for o caso, sugerir que seja
desconsiderada alguma proposta, por desconformidade, inaplicabilidade ou insuficiência
de seu conteúdo.

Por fim, destacamos que a utilização da ferramenta Bizagi poderá ensejar a
necessidade de aquisição de 120 licenças para uso desse software, motivo pelo qual
sugerimos, caso seja do entendimento superior, que tal assunto seja submetido à
unidade competente deste Órgão para análise e pronunciamento a respeito.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 03/04/2019, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523183 e o código CRC 3E0EDB9F.

0001004-07.2019.6.02.8000 0523183v13
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TREINAMENTO EM BIZAGI

UNIDADE SERVIDOR SEÇÃO

Sérgio Ramos Costa Júnior GAB DG

Érica Santos Braga GAB DG

Maria Rita Correia Laurindo de Macêdo Souto GAB DG

Ney Willer Santos Silva da Palma AGE

AGE

Homero Malta Feitosa Filho CRE

Danielle Alves Reis CRE

Thiago Lima Barros CRE

Leonardo Medeiros de Luna CRE

Renata Figueiredo Ataíde CRE

Carlos Henrique Tavares Méro GAB/ STI

Josivane Soares dos Santos GAB/ STI

Cristino Hermano de Bulhões COINF

Daniel Macêdo de Carvalho Souto COINF

Felipe José Mafra Torres. COINF

Tales de Amorim Gameleira CSELE

Thalles Cerqueira de Mello CSELE

Leonardo Luiz dos Santos Pereira CSELE

Luiz Batista de Araujo Neto CSCOR

Sarah Veiga Calado CSCOR

Alex Henrique Monte Nunes CSCOR

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros GAB SJ

Licianne Calheiros Cruz GAB SJ

Sâmia Coelho Tenório CJD

Vera Lúcia Ferreira de Oliveira CJD

Helder Valente de Lima CJD

David Magalhães de Azevedo CRPACF 

Karina Quintella Lessa Valente CRPACF 

Antenor José Nunes Neto CRPACF 

Marcos Roberto Santos CRPACF 

Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello CARP

Kamila Maria Gomes de Albuquerque CARP

Katherine Maria Ferro Gomes Teixeira GAB SGP

Daniela Fonseca de Melo Britto GAB SGP

Fabiana Tenorio de Freitas e Silva GAB SGP

Mariana Marques de Albuquerque CODES

Dulce Stella Tenório Prado Coêlho CODES/SRS

Laércio Vitório da Silva CODES/SRS

Ruth Vilânnya Gomes de Lima CODES/SRS

Rosana de Cássia Moreira Gêda CODES/SRACF

Erik Soares Cardoso CODES/SRACF

Zelma Feliz do Nascimento Coelho CODES/SRACF

Kleber Vieira de Oliveira COPES

Pablo Rocha Ibanez SIPNP 

Silvio Carlos Correia Leão SFP

André Luis Brandão Ferreira SFP

Antônio Vieira Coimbra Filho AAMO

Luzinilza da Silva Melo AAMO

DIRETORIA – 
GERAL DG

Renato Floering Tavares 

Corregedoria 
Eleitoral CRE

SECRETARIA DE 
TECNOLOGIA DA    

INFORMAÇÃO – 
STI

SECRETARIA 
JUDICIÁRIA SJ

SECRETARIA DE 
GESTÃO DE 

PESSOAS SGP

Anexo Lista de Participantes. Bizagi (0524103)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 47



Planilha1

Página 2

José Ricardo Araújo e Silva SAD

Mário Jorge Uchôa Souza Filho SAD

Rodrigo Ferreira Moura SAD

Andréa Cristina de Lima Belchior COMAP 

Antonio Matias de Pinheiro Junior 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Edney Vieira de Almeida 

Carlos Antonio Vieira Costa 

Sérgio Vilela Menegaz Lima 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 

Andrea de Albuquerque César 

Lindineide Oliveira Cardoso COSEG/SEGEC

Iury Araújo Souza COSEG/SEGEC

Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto COSEG/SMR

Erivaldo José de Souza COSEG/SMR

Marcos André Melo Teixeira COSEG/SMR

Rui Carlos Galvão COFIN

Haroldo Antonio Canuto Neto COFIN/SGF

Márcia Elias de Souza Rebelo COFIN/SGF

André Frazão de Omena COFIN/SGF

Márcio Andrade da Silva COFIN/SCON

Maurício Marcelino Alves COFIN/SCON

Marcelo da Silva Viana COFIN/SCON

Agamenon Gomes Miranda Júnior COFIN/SCON

Esmeraldo Lucena de Antunes COFIN/SGO

Hebert Pinheiro COFIN/SGO

Kleber Celestino da Silva Torres 1ªZE

Teddie Will de Oliveira Menezes 2ªZE

João Alves Filho 3ªZE

Katharine Brandão Oliveira Carneiro Nobre 5ªZE

Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo 6ªZE

Thaís Louisse Acioli Barros 7ªZE

Adelaide Michele Ferreira Matias 8ªZE

Fabrício de Oliveira Pimentel 9ªZE

Carlos Henrique Costa de França 10ªZE

Vanúsia Ferreira de Oliveira 11ªZE

Patrícia Maria Ferreira Gêda 12ªZE

Ariston Alencar dos Santos 13ªZE

Marília Moura de Andrade Bezerra 14ªZE

Andréa Braga de Oliveira 15ªZE

Elivaldo César Cavalcante Silva 16ªZE

Delúsio José Santos Andrade 17ªZE

George André Barbosa Chaves Araújo 18ªZE

Guilherme Appelt 19ªZE

Luciano da Cruz Correia 20ªZE

José Carlos Rocha Ramalho de Azevedo 21ªZE

José Alberto Andrade de Alencar 22ªZE

Shirley Danusa Cordeiro Dória 26ªZE

Maria Daniela Costa Acioli de Oliveira 27ªZE

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

SAD

COMAP / SEIC 

Maria Márcia  Leite de Melo COMAP / SEIC 

COMAP / SEALMOX 
COMAP  / 

SEALMOX 

COMAP / SEPAT 

COMAP  / SEPAT 

COMAP  / SLC 

COMAP  / SLC 

CARTÓRIOS 
ELEITORAIS
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Mário Luiz de Moraes Guerra Júnior 28ªZE

Fábio Augusto Santana Silva 29ªZE

Sidney da Silva Rêgo 31ªZE

Ivana Gameleira de Albuquerque Castelo 33ªZE

Tiago Casado Cavalcante Dantas 34ªZE

Juliano Peixoto Mega 37ªZE

Alana Mendonça Oliveira 39ªZE

Michel Silva Azevêdo 40ªZE

Alisson Thiago Nunes da Silva 44ªZE

Tadeu Barreira Lages 45ªZE

Luciana Bittencourt de Almeida Silva 46ªZE

José Sali Soares 47ªZE

Maria Luiza Chaves 48ªZE

Ivan Portela de Macedo 49ªZE

Michael Lima Soares 50ªZE

César Eduardo de Oliveira Santos 51ªZE

Débora Mattos da Conceição 53ªZE

José Carlos Cardoso de Oliveira Júnior 54ªZE

Elisângela Maria Tavares Melo Portela 55ªZE

CARTÓRIOS 
ELEITORAIS
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ESTÁ PROPOSTA É PARA O CLIENTE: TRE-AL 

SUBMETIDO PARA: 

Allan Fon Andrade 

Analista Judiciário 

SRACF/CODES 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

02/05/2019 

DATA DE VALIDADE: 
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CHAPTER 1 

 

 Os usuários de empresas podem ter processos longos demais ou achar que falta alguma coisa 
nos processos: solicitações ficam sem resposta, tarefas não se cumprem em tempo ou por 
completo, é inviável centralizar tarefas ou acompanhar tudo. E a ausência de indicadores para 
ajudar no ganho de performance da equipe e atendimento a necessidade de conformidade; 

 
 A gestão de processos de negócio (BPM, Business Process Management) é uma abordagem e 

uma ferramenta que transforma seus processos administrativos e das áreas fins em uma eficácia 
gestão operacional, além de incrementar melhoria nas suas rotinas tanto de apoio como nas 
áreas finalísticas.  

 
 Nosso curso é uma ferramenta essencial para mapear os processos, detalhar as tarefas, publicar 

os processos, gerar documentação para treinamento e para atender as necessidades da área de 
compliance. 

 

O objetivo do curso é usar o BizAgi Modeler para capturar um processo conceitual e transformá-lo em um 

diagrama de processo. O curso é um guia, uma metodologia prática para os participantes seguirem para 

mapear, desenhar seus processos (apoio, finalísticos). 
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3 

 

4 

 

Sobre a nossa 

empresa 

Instrutor 
 

CompanyWeb.com.br 

Uires Tapajós 

Fundada em 1999, para prover soluções 

para a plataforma Web, como comércio 

eletrônico, portal de serviços digitais para 

seus clientes. Entre os clientes, o maior 

banco privado francês, o Banco Société 

Générale S.A.. 

 

Em 2001, aumentou seu portfólio e 

começou a trabalhar, além de Eng. de 

Software, com Governança Corporativa, 

atendendo clientes para ‘compliance’ SOX e 

Gestão de Riscos Corporativos, como 

Governança de TI (COBIT, ITIL e outros) e 

PMO – Escritório de Projetos. 

Instituições, além de ter ministrado cursos 

para Banco Bradesco e outras instituições.  

 

A base para Governança, Compliance e 

Eng. de Software, e eficiência 

operacional é ter os processos de 

negócios da organização mapeados, 

com seus respectivos indicadores, a 

CompanyWeb é empresa credenciada 

da Petrobras para ministrar cursos de 

Formação de Analista de Processos de 

Negócios, com Atestados Técnicos do 

TCU, STJ e outras. 

 

 Consultor, Professor e Palestrante com mais de 20 anos de experiência em projetos e 

treinamento; 

 Criou uma metodologia para mapeamento de processos para encurtar o tempo do projeto, 

inspirado no CBOK (livro de melhores práticas para análise de processo). Está 

metodologia dinamiza o mapeamento do cenário atual (‘as-is’) e busca de oportunidade 

para melhoria de processo (‘to-be’), e identificação de riscos corporativos, além de 

incluir a ferramenta BizAgi e Bonitasoft para agilizar e documentar os processos em 

uma wiki para apoiar centralização da documentação no Escritório de Processos; 

 Criou um RoadMap para Implantação de Escritório de Processos para agilizar o ganho de 

maturidade de processos na organização; 

 Atendeu os seguintes clientes: Banco AMBEV, Rommanel, Bradesco, TCU – Tribunal de 

Contas da União, STJ – Superior Tribunal de Justiça, Petrobras, ANABB, CAESB, SABESP 

e outras; 

 Responsável pela homologação da CompanyWeb como provedora de treinamento no curso 

Formação Análise de Processo de Negócios na Petrobrás; 

 Especialista em mapeamento e modelagem de processos de negócios com inúmeros projetos 

e treinamento realizados. Além de Gestão por Processos, teve a oportunidade de 

aplicar diversos de modelos de Melhores Práticas, como: Gestão de Riscos Corporativos 

(COSO e ISO 31000), projetos de compliance (Sarbones-Oxley, resoluções do governo), 

Planejamento Estratégico (Balanced Scorecard), Governança de TI (ITIL, COBIT, ISO 

20000, ISO 27002), Análise de Negócios (BABOK), Gestão de Mudança Organizacional 

(HCMBOK e Dr. Kotter (Leading Change)),Gestão de Projetos (PMI e SCRUM),  Analista de 

Negócios (BABOK),  CSC - Centro de Serviço Compartilhado,  Gestão de Fornecedores 

(eSCM),  Eng. de Software; 

 Vida acadêmica como professor de MBA na USP-FIA (professor convidado), FIAP, UFLA 

(Universidade Federal de Lavras-MG), FASP; 

 Especialista em Estratégia pela FGV de São Paulo – SP; Mestrado em Eng. De Software 

pelo IPT-USP (incompleto); Certificação de Governança pelo ISACA. 

 

Razão Social: COMPUSO TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA. 

CNPJ: 08.990.710/0001-18 
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Nosso Portfólio 

+ cursos: https://www.companyweb.com.br/project/curso/ 
 

BPM 

GESTÃO POR 

PROCESSOS 
COMPLIANCE GESTÃO DE 

RISCOS 
ESCOLA DE 

NEGÓCIOS 
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Conteúdo do Curso  

2hs de gravação; 

6hs para realizar o curso. 

Projeto 

Como o curso é 

direcionado? 

Este curso é focado para quem está precisando 

mapear processo usando BizAgi. E para os 

profissionais que estão precisando aprender rápido 

as principais características e funcionalidades do 

BizAgi. Vamos aprender uma técnica de 

mapeamento simples para ganhar produtividade no 

momento de fazer o diagrama no BizAgi. 

Nós abordamos as tarefas, os diagramas, a 

documentação (em Word e Web), e alguns 

conceitos essenciais para deixar seu trabalho mais 

leve e bonito. 

Em suma, você terá acesso a uma técnica com os 

passos essenciais para fazer seu diagrama de 

processo no menor tempo e com aplicação das 

Melhores Práticas de mercado. 

Seção: 1– Visão clara e concisa sobre a Gestão por Processo 

– Visão holística sobre a Gestão por Processos 

 

Seção: 2– Modelagem simples com Post-it 

– De forma lúdica, buscamos analisar o processo e ter as informações necessárias para fazer o 

diagrama no BizAgi. 

 

Seção: 3 – Infográfico – 6 Passos no BizAgi 

– Apresentar um resumo sobre a modelagem de processos no BizAgi. 

 

Seção: 4– Produção do Diagrama no BizAgi 

 

Seção: 5 – Em dez passos para fazer o diagrama 

– Apresentar em 10 imagens (‘print-screen’) do BizAgi, como desenhar seu processo 

 

Seção: 6 – Melhores Práticas da Modelagem 

– Apresentar as Melhores Práticas para modelagem de processos. 
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Prazo para acesso: 30 dias 

Prorrogável por mais 30 dias 

 

Mentoria grátis: 6 hs  

 

Dividido em seções a combinar. 

 

Investimento

ge 

Informações gerais 
 

1. 120 participantes: R$ 55,90 

2. Investimento: R$ 6.708,00. 

 

- Curso no formato EAD assíncrono (vídeos e arquivos 

digitais)  

 

Forma de Pagamento: 

 

 Através de nota de empenho. 
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Alguns clientes 
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13 

 

Metologia 
 

oTotalmente baseado na prática, o 

participante aprende fazendo. 
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Aprovação da Proposta: 

 

Este documento, em forma de Proposta, emitido em 02 (duas) vias de igual teor, assinado pelos representantes das partes contratantes, servirá como Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado entre TRE-AL  e a CompanyWeb. 

Em caso de aceitação da proposta, por gentileza, preencher os espaços no modelo “DE ACORDO” abaixo e devolver esta folha devidamente datada e assinada (com identificação), enviar confirmação para o meu e-mail, de forma a que 

possamos iniciar as devidas providências quanto à mobilização dos recursos a serem alocados neste projeto. 

 

Atenciosamente, 

 
Henry Vásquez 
Divisão de Negócios e Parcerias 
 

 

 

 

DE ACORDO – SENAC/RJ.  

 

- Proposta Técnica e Comercial T-TRE-AL. 

 

Aceitamos todos os termos e condições descritas na proposta da CompanyWeb, através do nosso “De Acordo” firmado abaixo e confirmamos o início dos procedimentos para formalização da contratação. 

 

Nome: ______________________________________ Cargo: _____________________ 

 

 

Assinatura: ___________________________________             Data: ___ /___/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura:  CompanyWeb                                 Data: 26/03/2019. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 08.990.710/0001-18

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal  do Brasil  (RFB) com
exigibil idade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;
e

1. 

não  constam  inscrições em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  na  Procuradoria-Geral  da
Fazenda Nacional (PGFN).

2. 

Conforme  disposto  nos arts.  205  e  206  do  CTN,  este  documento  tem  os mesmos efeitos da
certidão negativa.

Esta  certidão  é  válida  para  o  estabelecimento  matriz  e  suas fi l iais e,  no  caso  de  ente
federativo, para  todos os órgãos e  fundos públicos da administração direta  a  ele  vinculados.
Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão  emitida  gratuitamente  com  base  na  Portaria  Conjunta  RFB/PGFN  nº  1.751,  de
2/10/2014.
Emitida às 16:29:04 do dia 02/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2019.
Código de controle da certidão: 17F6.2C00.3BAC.DED9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInt...

1 of 1 02/04/2019 16:29
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
08990710000

Título:
Credor/Devedor não existente no Siafi

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Fin... https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas...

1 de 1 02/04/2019 15:20
Anexo Proposta/Certidões.CompanyWeb (0524193)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 60



LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da... http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&off...

1 of 1 02/04/2019 16:36
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.990.710/0001-18
Certidão nº: 170290788/2019
Expedição: 02/04/2019, às 16:06:06
Validade: 28/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.990.710/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 07.774.090/0001-17

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal  do Brasil  (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU)
junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta  certidão  é  válida  para  o  estabelecimento  matriz  e  suas fi l iais e,  no  caso  de  ente
federativo, para  todos os órgãos e  fundos públicos da administração direta  a  ele  vinculados.
Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão  emitida  gratuitamente  com  base  na  Portaria  Conjunta  RFB/PGFN  nº  1.751,  de
2/10/2014.
Emitida às 12:46:18 do dia 26/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2019.
Código de controle da certidão: D37F.35F4.0FAE.8FBA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSe...

1 of 1 02/04/2019 16:27
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
07774090000

Título:
Credor/Devedor não existente no Siafi

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Fin... https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas...

1 de 1 02/04/2019 15:21
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CONSULTAR

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da... http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&off...

1 of 1 02/04/2019 16:38
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.774.090/0001-17
Certidão nº: 170290655/2019
Expedição: 02/04/2019, às 16:05:22
Validade: 28/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL
L T D A

                        (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
nº 07.774.090/0001-17, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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DECLARAÇÃO CONFORME  
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07, de 18/10/2005 

 

 

 

 

A empresa Escola de Negócios Conexxões-Educação Empresarial LTDA-

ME, inscrita no CNJP sob o nº 07774090/0001-17, por intermédio de seu 

representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que 

não possui, em seu quadro societário, sócios que sejam cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, dos membros ou juízes vinculados ao TRE/AL, ou 

de servidor do tribunal investido em cargo de direção e de assessoramento, 

nos termos do art. 2º, inc. V, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça 

nº 07, de 18 de outubro de 2005, com redação dada pela Resolução nº 229, 

de 22 de junho de 2016, que veda a contratação de empresas pertencentes a 

parentes de membros e servidores do Poder Judiciário, por ser considerada 

prática de nepotismo. 

 

DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que não possui, em seu quadro 

funcional, 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 a este 

Tribunal.  

 

 

Por ser verdade, assino a presente declaração nesta data. 

 

 

Salvador, 03 de abril de 2019. 

 

 
 

_____________________________________________________ 
Jose Augusto Leite Melo 

Representante Legal 
RG nº 0968182984 / CPF 110.740.355-34 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 07774090/0001-17
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia:CONEXXOES EDUCACAO
Endereço: AV TANCREDO NEVES CENTRO EMP IGUATEMI 274 SALAS 718 E 719 /

PITUBA / SALVADOR / BA / 41820-002
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 25/03/2019 a 23/04/2019
 
Certificação Número: 2019032500401289376959
 
 
Informação obtida em 02/04/2019, às 16:42:59.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.774.090/0001-17
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2019

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/06/2019
FGTS 04/04/2019
Trabalhista Validade: 24/06/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/02/2019 (*)
Receita Municipal Validade: 26/03/2019 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2019Validade:

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: 02/04/2019 15:17 de
CPF: 889.465.684-53      Nome: ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Proposta do Curso de 
Modelagem de Processos, com 

Bizagi Process Modeler EAD 
(Cessão dos Direitos de Uso) 
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PROPOSTA Nº 016/2019. Rev.01 

 

 

 

Ào  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Att:. Sr. Allan Andrade 

Analista Judiciário  

SRACF/CODES 

  

 
PROPOSTA DE TREINAMENTO PARA O TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

1. Título  

Modelagem de Processos, com Bizagi Process Modeler EAD (Cessão dos 

Direitos de Uso). 

 

2.  Objetivos 

Preparar os profissionais do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, selecionados 

para participarem do curso em modelagem de processos, utilizando o Bizagi 

Process Modeler. 

 

3. Público-Alvo 

Profissionais do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que necessitem aprimorar 

seus conhecimentos na área de gerenciamento de processos ou que buscam 

atualização profissional, principalmente com o foco em modelagem de processos 

utilizando o Bizagi Process Modeler. 

 

4. Diferenciais do curso 

Curso desenvolvido e conduzido pelo Consultor de Empresas, com mais de 17 

anos de experiência em projetos de Consultoria, que é CBPP (Certified Business 

Process Professional) categoria Red Seal e também atua como professor de 
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cursos de pós graduação e palestrante | André Menelau. ▪ Conteúdo totalmente 

alinhado com as áreas de conhecimento de BPM segundo o BPM CBOK® V3.0; ▪ 

Curso com parte teórica, mas com parte prática, onde os participantes poderão 

aplicar diretamente no seu trabalho. 

 

5. Carga horária e metodologia 

O Curso de Modelagem de Processos com Bizagi Process Modeler, na versão On 

Line, tem uma carga horária total de cerca de 16 horas, considerando 4 vídeo 

aulas com cerca de 2 horas cada e 08 fóruns com 1 hora cada. Além disso, há a 

disponibilidade do professor para esclarecimento de dúvidas por e-mail, durante o 

período de 01 ano a partir do início da capacitação, com um tempo máximo de 

reposta de 48 horas (a partir do recebimento do e-mail). 

 

6. Conteúdo programático 

Módulo Introdutório 

 Introdução à disciplina de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) 

e o BPM CBOK (Corpo Comum de Conhecimento em Gerenciamento de 

Processos de Negócio);  

 Tipos de Processos • Entendimento do Objetivo do Projeto; 

 Conceitos e exemplos de processos de negócio; 

 Processos com o Foco DO Cliente (Outside – In); 

 Elo entre Estratégia e Processos; 

 Organização Orientada por Processos; 

 Estrutura Funcional X Estrutura Orientada por Processos; 

 Arquitetura de Processos e Cadeia de Valor de Processos; 

 Mapeamento e Modelagem de Processos; 

 Exemplo de metodologia para Projetos de Melhoria ou Transformação de 

Processos e ferramentas a serem utilizadas. 

 

Módulo I– Modelagem de Processos e Notação BPMN 

 Introdução; 
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 Participantes do processo; 

 Tarefas, atividades e subprocessos; 

 Eventos de início, intermediário e finalização; 

 Conectores de fluxo de execução; 

 Desvios de fluxo: inclusivo, exclusivo, paralelo e complexo; 

 Piscinas e raias, transições e mensagens; 

 Tratamento de exceções; 

 Transações e compensações; 

 Erros comuns no desenho de BPMN, com indicações das melhores 

práticas; 

 Elementos de exceção e compensação. 

 

Módulo II – Diagramar processo em BPMN no Bizagi Process Modeler 

 Apresentação da ferramenta de modelagem de processos Bizagi Process 

Modeler e suas funcionalidades o Desenvolver o fluxo do processo com 

BPMN 2.0 o Documentar o processo o Publicar o processo o Personalizar 

o modelo de publicação em Word o Compartilhar o processo (Modo de 

Colaboração); 

 Casos Práticos de Modelagem de Processos com o Bizagi Process 

Modeler. 

 

Nota: 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo INMETRO e IAF, cursos com 

conteúdo genérico e que divulguem informações disponíveis ao domínio 

público não são considerados consultoria e não ferem o compromisso de 

independência de organismos certificadores. Os cursos ministrados pelo 

INAED encontram-se plenamente enquadrados nesta categoria. 

 

7. Responsabilidades 

7.1 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

- Alinhar com o INAED as expectativas quanto aos resultados esperados; 
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- Selecionar os participantes;  

- Manter o INAED informado quanto às mudanças e/ou melhorias que se façam 

pertinentes após a aprovação desta proposta; 

- Garantir a realização do treinamento no período consensadas/formalizadas; e 

- Assumir despesas não previstas nesta proposta. 

 

7.2 INAED 

- Realizar o treinamento conforme padrões estabelecidos e de acordo com a 

programação/conteúdos previamente estabelecidos; 

- Garantir o cumprimento das agendas previamente consensadas; 

- Designar facilitadores com a formação e as competências requeridas para o 

objeto do serviço que originou esta proposta; 

- Entregar os treinamentos objetos desta proposta; e 

- Apresentar outras proposições/sugestões de melhorias ao longo do processo, de 

forma a contribuir para uma maior assertividade quanto aos resultados esperados 

pela Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

8. Período de Realização 

O período de entrega total do curso é de um ano a contar da data de 

disponibilização da plataforma. Seu início deverá ser consensado com o 

contratante. 

 

9. Investimento e Forma de Pagamento 

Para a cessão do Curso de Modelagem de Processos com Bizagi Process 

Modeler, na versão On Line, o valor totaliza R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e 

novecentos reais), a ser pago da seguinte forma: 

 Mediante emissão de Nota Fiscal, por parte da empresa RODRIGUES 

PIMENTEL EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, CNPJ Nº 11.517.396/0001-

65, conforme Nota de Empenho emitida pelo TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, após o início e conclusão do curso, que é de 

30 dias. 
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A cessão contempla o CONTRATANTE utilizar o Curso de Modelagem de 

Processos com Bizagi Process Modeler em sua plataforma de cursos para 

qualquer profissional da CONTRATANTE, de forma ilimitada.  

 

Demais Condições Técnicas - Comerciais: 

 

a) Nos valores acima mencionados estão inclusos todos os custos e 

despesas referentes à carga horária do(s) instrutor(es); 

 

b) Nos valores acima mencionados estão inclusos todos os impostos 

incidentes sobre os serviços prestados; 

 

c) Os termos desta proposta são válidos por 20 dias a partir da data de sua 

emissão; 

 

d) O valor apresentado nesta proposta, bem como a forma de pagamento não 

permite cancelamento quanto às parcelas vincendas. Caso o 

CONTRATANTE opte por encerrar o Contrato antes dos 12 meses 

previstos, poderá optar por pagar o saldo devedor em parcela única ou 

continuar pagando as parcelas conforme as datas de vencimentos 

mensais. 

 

São Luís, 02 de abril de 2019.  

 

  

               Jaqueline Pimentel Dias Carneiro 
                               Diretora – INAED 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RODRIGUES PIMENTEL EDUCACAO CONTINUADA LTDA
CNPJ: 11.517.396/0001-65

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal  do Brasil  (RFB) com
exigibil idade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;
e

1. 

não  constam  inscrições em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  na  Procuradoria-Geral  da
Fazenda Nacional (PGFN).

2. 

Conforme  disposto  nos arts.  205  e  206  do  CTN,  este  documento  tem  os mesmos efeitos da
certidão negativa.

Esta  certidão  é  válida  para  o  estabelecimento  matriz  e  suas fi l iais e,  no  caso  de  ente
federativo, para  todos os órgãos e  fundos públicos da administração direta  a  ele  vinculados.
Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão  emitida  gratuitamente  com  base  na  Portaria  Conjunta  RFB/PGFN  nº  1.751,  de
2/10/2014.
Emitida às 10:47:19 do dia 27/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2019.
Código de controle da certidão: 675E.2E14.E5A2.926F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSe...

1 of 1 02/04/2019 16:31
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LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da... http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&off...
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
11517396000

Título:
Credor/Devedor não existente no Siafi

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Fin... https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas...

1 de 1 02/04/2019 15:22
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RODRIGUES PIMENTEL EDUCACAO CONTINUADA LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.517.396/0001-65
Certidão nº: 170290114/2019
Expedição: 02/04/2019, às 16:00:52
Validade: 28/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que RODRIGUES PIMENTEL EDUCACAO CONTINUADA LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
11.517.396/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 11517396/0001-65
Razão Social: RODRIGUES PIMENTEL EDUCACAO CONTINUADA LTDA
Nome Fantasia:INAED INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO
Endereço: AV GETULIO VARGAS 88 / MONTE CASTELO / SAO LUIS / MA /

65030-005
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 02/04/2019 a 01/05/2019
 
Certificação Número: 2019040204561586030981
 
 
Informação obtida em 02/04/2019, às 16:44:58.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Anexo Proposta/Certidões. INAED (0524206)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 90

javascript:window.print();
javascript:window.history.back();


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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2019.
 
Senhora Secretária,
 
Encaminho a Informação 2320 0523183, para

conhecimento de Vossa Senhoria e demais providências.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DULCE STELLA TENÓRIO PRADO
COÊLHO, Coordenador Substituto, em 03/04/2019, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524218 e o código CRC 28D1B3E7.

0001004-07.2019.6.02.8000 0524218v1
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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 abril de 2019.
Senhor Diretor,
Vieram os autos para continuidade da instrução

de contratação do curso de capacitação sobre “Bizagi Process
Modeler”, a fim de atender à determinação constante no Plano de
Ação (0461955), objeto do Processo SEI nº 0002217-
53.2016.6.02.8000, que trata da implantação da Política da Gestão
de Riscos no âmbito deste Tribunal.

A CODES/SRACF, por meio da Informação 2320 0523183,
apresentou propostas para a contratação do curso pretendido, na
modalidade EAD, com os respectivos valores, ressaltando que a
disponibilidade orçamentária comporta, hoje, o montante de R$
66.707,50 (sessenta e seis mil, setecentos e sete reais e cinquenta
centavos) para atender às despesas com contratações, inclusive para
atender às contratações de cursos já autorizadas/empenhadas e
àquelas cujos processos ainda estão tramitando. Alerta, com isso,
que a utilização de grande parte do orçamento ou de sua totalidade,
neste momento, comprometerá a realização de outras ações de
capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação 2019.

Informa, ainda, que já consta nos autos a identificação
nominal do público-alvo para a capacitação em tela, conforme se
observa no evento 0524103.

Ao final, sugere que, antes da análise jurídica necessária
à contratação, as propostas sejam submetidas ao crivo do Comitê
responsável pela implantação da Política da Gestão de Riscos no
âmbito deste Órgão para análise e pronunciamento acerca dos
conteúdos programáticos indicados, com vistas a avaliar a
sua pertinência e aplicabilidade às demandas deste Tribunal. 

Desta feita, encaminho os autos a Vossa Senhoria para
apreciação e evolução ao Comitê responsável pela implantação da
Política da Gestão de Riscos no âmbito deste Órgão, caso entenda
conveniente.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 04/04/2019, às 16:32, 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
0524575 e o código CRC 4B4BE3D3.

0001004-07.2019.6.02.8000 0524575v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de abril de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos sobre a necessidade de adoção das

providências elencadas no Plano de Ação relativo à Política de
Gestão de Riscos (evento 0461955 do Processo Administrativo
SEI nº 0002217-53.2016.6.02.8000), atinente ao "Treinamento
de Pessoal - Cursos de Capacitação em Bizagi Process
Modeler ".

 
A título de instrução, a unidade técnica da

Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio da Informação
SRACF nº 2320 (0523183), asseverou que, embora o
procedimento administrativo tenha sido inaugurado em
Fev/2019, a respectiva tramitação não permitiu que todas as
ações fossem concluídas em tempo hábil para a realização do
curso em tela (Mar/2019). Informa que foram colhidas
algumas propostas (0524193; 0524194 e 0524206) para
contratação da capacitação na modalidade EAD, com os
respectivos valores, ressaltando que a disponibilidade
orçamentária comporta, atualmente, o montante de R$
66.707,50 (sessenta e seis mil, setecentos e sete reais e
cinquenta centavos), para atender às despesas
com contratações, inclusive para atender às contratações de
cursos já autorizadas/empenhadas e àquelas cujos processos
ainda estão tramitando. Nesta senda, alerta que a utilização
de grande parte do orçamento ou de sua totalidade, neste
momento, comprometerá a realização de outras ações de
capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação 2019.
Sugere que as propostas sejam submetidas ao crivo do Comitê
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responsável pela implantação da Política da Gestão de Riscos
para análise e pronunciamento acerca dos conteúdos
programáticos indicados, com vistas a avaliar a
sua pertinência e aplicabilidade às demandas deste Tribunal. 

 
Juntado aos autos, a identificação nominal do

público-alvo, com vistas à capacitação em apreço, nos termos
do Anexo 0524103.

 
Do exposto, submeto o presente procedimento à

superior consideração de Vossa Excelência para análise e
deliberação, haja vista a imprescindibilidade de se constituir a
Política de Gestão de Riscos deste Sodalício.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/04/2019, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525329 e o código CRC 8E5F0A26.

0001004-07.2019.6.02.8000 0525329v1
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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 abril de 2019.
 
Conclusos os presentes autos, constato

encaminhamentos no sentido de sugerir a esta Presidência a
contratação de curso de capacitação sobre “Bizagi Process Modeler”,
tendo como tema a “Política de Gestão de Riscos”.

 
Discriminadas as opções e justificada a necessidade de

sua contratação, aponta-se para um saldo, destinado à política de
capacitação institucional, na ordem de R$ 66.707,50 (sessenta e
seis mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos –
evento 0524575). O valor, conforme o que consta do evento
0523183 é suficiente para cobrir as opções apresentadas.

 
Apreciando a identificação nominal dos beneficiários

(0524103), constato a inexistência de servidores lotados na
Assessoria Especial da Presidência, na Assessoria Jurídica da
Presidência e no Gabinete também da Presidência.

 
Isso posto, acato a sugestão constante do evento

0524575e, com isso, determino a remessa dos autos à Secretaria de
Gestão de Pessoas para que atente ao observado no parágrafo
anterior e viabilize a necessária intervenção do Comitê responsável
pela implantação da Gestão de Riscos no âmbito desta Corte.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/04/2019, às 18:25, 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
0525804 e o código CRC 7D899A7E.

0001004-07.2019.6.02.8000 0525804v1
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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 abril de 2019.
Determino a remessa dos autos à CODES/SRACF

para atendimento do despacho GPRES 0525804, notadamente
quanto ao seu penúltimo parágrafo, bem ainda que se faça o
encaminhamento dos autos ao Comitê responsável pela
implantação da Política da Gestão de Riscos no âmbito
deste Órgão, tal como sugerido.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 08/04/2019, 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
0526268 e o código CRC CA2D5A66.

0001004-07.2019.6.02.8000 0526268v1
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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 abril de 2019.
Sra. Oficiala,
 
Para atendimento do despacho da Presidência deste

TRE-AL (0525804), solicitamos a indicação nominal dos
servidores lotados na Assessoria Especial da Presidência, na
Assessoria Jurídica da Presidência e no Gabinete da
Presidência que participarão do treinamento sobre “Bizagi
Process Modeler”.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 09/04/2019, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526667 e o código CRC 2055950D.

0001004-07.2019.6.02.8000 0526667v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
Em atenção ao Despacho CODES (evento 0526667),

indico os servidores Carlos Cristiano Parente, Fabiana Silva,
Ivana Teles, Luís Gustavo, Davi Moreira, Hugo Leonardo e
Pedro Holanda  para participarem da capacitação na
modalidade EAD, atinente ao "Treinamento de Pessoal -
Cursos de Capacitação em Bizagi Process Modeler ".

Retornem os autos à CODES para continuidade do
feito.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/04/2019, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527644 e o código CRC DFA0EA02.

0001004-07.2019.6.02.8000 0527644v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2630 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em função da determinação da Presidência deste TRE-AL, despacho
0525804 e da posterior indicação dos novos servidores a serem
incluídos na lista de participantes (0527644), aumentando o
quantitativo de servidores a serem inscritos no pretenso
treinamento, para um total de 124 pessoas. Entramos novamente em
contato com as empresas que nas propostas encaminhadas, não
apresentaram preço unitário, Conexxões e INAED, solicitando que
informassem se manteriam o mesmo valor proposto ou se
apresentariam um novo orçamento com o preço atualizado.
Em resposta, as duas empresas informaram que apesar do aumento
no número de participantes, elas manteriam o mesmo valor já
apresentado.
Dessa forma, exibimos um novo quadro com as informações
atualizadas, referentes ao custo de contratação:
 

Instituição Promotora Nome do Curso Custos c/
Contratação

CompanyWeb Bizagi Process Modeler
(Nível Básico) R$6.931,60

Conexxões Bizagi Process Modeler
(Nível Básico) R$32.000,00

INAED
Modelagem de Processos,

com Bizagi Process Modeler
EAD

R$42.900,00

 
Por fim, informamos que foram anexados os seguintes documentos:
lista de participantes (0529724), e-mails das empresas Conexxões e
INAED, informando a manutenção do valor anteriormente orçado
(0529732) e declaração negativa de nepotismo da empresa INAED
(0529749).
Dado o exposto, encaminhamos os presentes autos para que sejam
submetidos à unidade competente deste Órgão, para análise e
pronunciamento a respeito.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 15/04/2019, às 19:05, 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
0529633 e o código CRC A4C139F9.

0001004-07.2019.6.02.8000 0529633v4
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Planilha1

Página 1

TREINAMENTO EM BIZAGI

UNIDADE SERVIDOR SEÇÃO

PRESIDÊNCIA

Carlos Cristiano Parente Santos AEP

Fabiana Henrique de Brito e Silva AEP

Ivana Barros Fontes Teles Peixoto GPRES

Luís Gustavo de Oliveira Lúcio GPRES

Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira AJPRES

Hugo Leonardo AJPRES

Pedro Holanda AJPRES

Sérgio Ramos Costa Júnior GAB DG

Érica Santos Braga GAB DG

Maria Rita Correia Laurindo de Macêdo Souto GAB DG

Ney Willer Santos Silva da Palma AGE

AGE

Homero Malta Feitosa Filho CRE

Danielle Alves Reis CRE

Thiago Lima Barros CRE

Leonardo Medeiros de Luna CRE

Renata Figueiredo Ataíde CRE

Carlos Henrique Tavares Méro GAB/ STI

Josivane Soares dos Santos GAB/ STI

Cristino Hermano de Bulhões COINF

Daniel Macêdo de Carvalho Souto COINF

Felipe José Mafra Torres. COINF

Tales de Amorim Gameleira CSELE

Thalles Cerqueira de Mello CSELE

Leonardo Luiz dos Santos Pereira CSELE

Luiz Batista de Araujo Neto CSCOR

Sarah Veiga Calado CSCOR

Alex Henrique Monte Nunes CSCOR

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros GAB SJ

Licianne Calheiros Cruz GAB SJ

Sâmia Coelho Tenório CJD

Vera Lúcia Ferreira de Oliveira CJD

Helder Valente de Lima CJD

David Magalhães de Azevedo CRPACF 

Karina Quintella Lessa Valente CRPACF 

Antenor José Nunes Neto CRPACF 

Marcos Roberto Santos CRPACF 

Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello CARP

Kamila Maria Gomes de Albuquerque CARP

DIRETORIA – 
GERAL DG

Renato Floering Tavares 

Corregedoria 
Eleitoral CRE

SECRETARIA DE 
TECNOLOGIA DA    

INFORMAÇÃO – 
STI

SECRETARIA 
JUDICIÁRIA SJ

Anexo  (0529724)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 103



Planilha1
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Katherine Maria Ferro Gomes Teixeira GAB SGP

Daniela Fonseca de Melo Britto GAB SGP

Fabiana Tenorio de Freitas e Silva GAB SGP

Mariana Marques de Albuquerque CODES

Dulce Stella Tenório Prado Coêlho CODES/SRS

Laércio Vitório da Silva CODES/SRS

Ruth Vilânnya Gomes de Lima CODES/SRS

Rosana de Cássia Moreira Gêda CODES/SRACF

Erik Soares Cardoso CODES/SRACF

Zelma Feliz do Nascimento Coelho CODES/SRACF

Kleber Vieira de Oliveira COPES

Pablo Rocha Ibanez SIPNP 

Silvio Carlos Correia Leão SFP

André Luis Brandão Ferreira SFP

Antônio Vieira Coimbra Filho AAMO

Luzinilza da Silva Melo AAMO

José Ricardo Araújo e Silva SAD

Mário Jorge Uchôa Souza Filho SAD

Rodrigo Ferreira Moura SAD

Andréa Cristina de Lima Belchior COMAP 

Antonio Matias de Pinheiro Junior 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Edney Vieira de Almeida 

Carlos Antonio Vieira Costa 

Sérgio Vilela Menegaz Lima 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 

Andrea de Albuquerque César 

Lindineide Oliveira Cardoso COSEG/SEGEC

Iury Araújo Souza COSEG/SEGEC

Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto COSEG/SMR

Erivaldo José de Souza COSEG/SMR

Marcos André Melo Teixeira COSEG/SMR

Rui Carlos Galvão COFIN

Haroldo Antonio Canuto Neto COFIN/SGF

Márcia Elias de Souza Rebelo COFIN/SGF

André Frazão de Omena COFIN/SGF

Márcio Andrade da Silva COFIN/SCON

Maurício Marcelino Alves COFIN/SCON

Marcelo da Silva Viana COFIN/SCON

Agamenon Gomes Miranda Júnior COFIN/SCON

Esmeraldo Lucena de Antunes COFIN/SGO

Hebert Pinheiro COFIN/SGO

SECRETARIA DE 
GESTÃO DE 

PESSOAS SGP

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

SAD

COMAP / SEIC 

Maria Márcia  Leite de Melo COMAP / SEIC 

COMAP / SEALMOX 
COMAP  / 

SEALMOX 

COMAP / SEPAT 

COMAP  / SEPAT 

COMAP  / SLC 

COMAP  / SLC 
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Kleber Celestino da Silva Torres 1ªZE

Teddie Will de Oliveira Menezes 2ªZE

João Alves Filho 3ªZE

Katharine Brandão Oliveira Carneiro Nobre 5ªZE

Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo 6ªZE

Thaís Louisse Acioli Barros 7ªZE

Adelaide Michele Ferreira Matias 8ªZE

Fabrício de Oliveira Pimentel 9ªZE

Carlos Henrique Costa de França 10ªZE

Vanúsia Ferreira de Oliveira 11ªZE

Patrícia Maria Ferreira Gêda 12ªZE

Ariston Alencar dos Santos 13ªZE

Marília Moura de Andrade Bezerra 14ªZE

Andréa Braga de Oliveira 15ªZE

Elivaldo César Cavalcante Silva 16ªZE

Delúsio José Santos Andrade 17ªZE

George André Barbosa Chaves Araújo 18ªZE

Guilherme Appelt 19ªZE

Luciano da Cruz Correia 20ªZE

José Carlos Rocha Ramalho de Azevedo 21ªZE

José Alberto Andrade de Alencar 22ªZE

Shirley Danusa Cordeiro Dória 26ªZE

Maria Daniela Costa Acioli de Oliveira 27ªZE

Mário Luiz de Moraes Guerra Júnior 28ªZE

Fábio Augusto Santana Silva 29ªZE

Sidney da Silva Rêgo 31ªZE

Ivana Gameleira de Albuquerque Castelo 33ªZE

Tiago Casado Cavalcante Dantas 34ªZE

Juliano Peixoto Mega 37ªZE

Alana Mendonça Oliveira 39ªZE

Michel Silva Azevêdo 40ªZE

Alisson Thiago Nunes da Silva 44ªZE

Tadeu Barreira Lages 45ªZE

Luciana Bittencourt de Almeida Silva 46ªZE

José Sali Soares 47ªZE

Maria Luiza Chaves 48ªZE

Ivan Portela de Macedo 49ªZE

Michael Lima Soares 50ªZE

César Eduardo de Oliveira Santos 51ªZE

Débora Mattos da Conceição 53ªZE

José Carlos Cardoso de Oliveira Júnior 54ªZE

Elisângela Maria Tavares Melo Portela 55ªZE

CARTÓRIOS 
ELEITORAIS
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De: <incompany@conexxoes.com.br>
Para: "'allanandrade'" <allanandrade@tre-al.jus.br>
Data: 15/04/2019 04:04 PM
Assunto: ENC: Treinamento em Bizagi - Acréssimo de Participantes

De: incompany@conexxoes.com.br <incompany@conexxoes.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de abril de 2019 14:31
Para: 'allanandrade' <allanandrade@tre-al.jus.br>
Assunto: RES: Treinamento em Bizagi - Acréssimo de Par cipantes

Prezado Allan,

Boa tarde!

Conforme falamos ao telefone, manteremos o valor.
Segue anexo a proposta com o quantitativo de participantes atualizado.

Gentileza confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

“ O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano"(Isaac Newton)

De: allanandrade <allanandrade@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de abril de 2019 13:32
Para: incompany@conexxoes.com.br
Assunto: Treinamento em Bizagi - Acréssimo de Par cipantes
Prioridade: Alta

Prezados Srs.

No decorrer do andamento regular do processo de contratação, verificou-se a necessidade do
acréscimo de mais quatro participantes para o treinamento em Bizagi Process Modeler,
aumentando o quantitativo de para um total de 124 servidores.

Dessa forma, retomamos o contato com Vossas Senhorias para que nos informem se o valor da
proposta anteriormente apresentada será mantido, após esse acréscimo, ou se será ajustado
em função dessa nova situação.

Caso haja alteração no valor da contratação, peço a gentileza de nos encaminhar uma nova
proposta com a devida correção.

Atenciosamente,

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=AEM21X...

1 of 2 15/04/2019 16:27
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Allan Fon Andrade
Analista Judiciário
SRACF/CODES
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=AEM21X...
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Workshop 

A Sra. Ana Cláudia | 17 de Janeiro de 2019 

COMPLIANCE 

CURSO EM EAD 

BIZAGI PROCESS MODELER (nível básico) 

A Sra. Rosana / Allan| 12 de abril de 2019 
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PÚBLICO ALVO 

Servidores indicados pelo TRE/AL 

OBJETIVO  
 

Apresentar a ferramenta Bizagi Modeler considerando aspectos de instalação, navegação 

pelo ambiente, entendimento das principais funcionalidades 

associadas a aplicação da notação de BPMN para leitura e representação padronizada de 

processos de apoio à gestão. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

Capacitação do aluno na instalação e uso geral da ferramenta para leitura, análise, 

documentação e comunicação eficiente de processos de negócios usando a ferramenta 

Bizagi Modeler.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução 
 
Mapeamento e Modelagem de Processos 

• Visão as is e to Be 
 
Gerenciamento de Processos de Negócio BPM 

• Evolução histórica e derivações 
 
Módulo 1 - Instalação da Ferramenta Bizagi Modeler - Passo-a-passo 
    - Download 
    - Instalação 
    - Navegação Inicial (Itens de Menu, Funcionalidades e Barra de Tarefas) 
     
Módulo 2 - Visão Conceitual - Elementos Gerais de BPMN (Identificação, características e 
finalidade de uso) aplicados na Ferramenta Bizagi Modeler 
    - Atividades 
    - Ligações 
    - Gateways  
    - Swinlanes 
    - Eventos 
    - Artefatos 
     
Módulo 3 - Representando Processos na Ferramenta Bizagi Modeler 
    - Exemplo Prático 1  
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METODOLOGIA 

Modalidade: A distância EAD. Autoinstrucional, sem Fóruns para debate e nem chat online. 

 

CARGA HORÁRIA 

CARGA HORÁRIA: 05 horas 

ACESSO: A carga horária deverá ser administrada pelo participante ou por determinação da 

Organização, conforme critério interno, sendo que o curso ficará disponível por 30 (trinta) dias, em 

período a ser definido. 
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PALESTRANTE 

Consultor Associado da Conexxões 

Apresentação Geral: 

Vasta experiência em capacitação profissional, consultoria, gerenciamento de programas, projetos de inovação em 

TI e educação.  

 

Qualificações como instrutor: treinamento gerencial, educação online focada no gerenciamento de projetos e 

programas de educação corporativa, BPM, métodos ágeis, transformação ágil, transformação digital, Lean Startup, 

BMG, Modelagem de Processos incluíndo o uso de ferramenta Bizagi, governança corporativa de TI e planejamento 

estratégico, CAPM/PMP, ITIL Expert, Scrum Master, Product Owner, Scrum Trainer, COBIT e ITIL. 

 

Histórico Profissional: 

 

Líder Educacional (maio de 2015 até o momento) 

Atua como: Responsável pela administração da escola, com ênfase no atendimento de clientes corporativos, 

planejamento de soluções customizadas para educação gerencial, corporativa, transformação ágil, digital, 

consultoria em EdTech, gerenciamento do portfólio de treinamentos online e oferta de cursos presenciais. 

 

Instrutor Agilidade (janeiro de 2018 até o momento) 

Atua na: Capacitação em liderança voltada para profissionais que atuam com Agile. Curso presencial focado em 

oferecer fundamentos para qualquer profissional que deseja se posicionar como líder no novo mercado de gestão 

de projetos, incluindo liderança e Scrum na prática. 

 

Instrutor/Coordenador (outubro de 2015 até setembro de 2018) 

Atuou como: Responsável pela produção de treinamentos gerenciais incluído processos/ferramenta Bizagi e 

preparatórios para certificações profissionais. Responsável pela formação de novos instrutores e gestão do processo 

de produção de treinamentos online para o mercado gerencial. Utilização prática de Kanban e Scrum voltados para 

o desenvolvimento de produtos digitais e gerenciamento de plataformas educacionais. 

 

Gerente de Projetos de TI (abril de 2009 até outubro de 2015) 

Atuou como: Gerente de Projetos de novos negócios com foco em SaaS e foco em soluções web para gestão de 

processos com interface com diferentes áreas da organização. Além disso, desenho plano de negócios para 

captação de investimentos e desenvolvimento de soluções de processos e tecnológicas focada no mapeamento de 

problemas sócio-ambientais. 

 

Gerente de Produtos (janeiro de 2008 até janeiro de 2009) 

Atuou como: Gerente de Produtos de TIC focados em oferecer processo de suporte a servidores HP para rede de 

revendedores e vendedores internos. 

 

Web Developer (agosto de 2006 até dezembro de 2008)  

Atuou como: prestador de serviços para diferentes organizações incluíndo mapeamento e proposição de melhorias 

de processos inseridos em soluções tecnológicas. 

 

Formação Acadêmica  

Graduação na Área de Humanas - focado em Administração de Negócios 

Pós - Graduação na Área de Exatas - focado em Gerenciamento de Projetos e Processos de TI 

 

 

A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde que seja previamente 

autorizado pelo TRE/RR caso ocorra alguma necessidade previamente identificada, oriundo de problemas não 

previsto na data de confirmação, por um profissional da mesma qualificação e experiência técnica. 
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INVESTIMENTO 

CURSO EM EAD 
CARGA 

HORÁRIA 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES  

DATA 

 

 

INVESTIMENTO 

Bizagi Process 

Modeler  - nível 

básico 

5 horas 
Até 124 

participantes 
A combinar 

 

R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático virtual 

• Metodologia aplicada / Resultados alcançados 

• Certificado virtual - Só será disponibilizado após a conclusão e se o participante fizer a 

leitura do curso, e obter 90% de frequência. 

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / assiduidade / 

comentários). 

 

RESPONSABILIDADES DO TRE/AL 

• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos 

• Responsável pelo envio das informações dos participante para cadastro na plataforma, 

tais como: nome completo, RG, CPF, endereço, telefone, cargo e departamento 

• Informar a contratada com antecedência sobre o planejamento estabelecido pelo 

participante e/ou MPF com relação ao acesso, sendo que o curso ficará disponível por 30 

(trinta) dias, em período a ser definido 
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5 MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  
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De: <lilian.froz@inaed.com>
Para: "'allanandrade'" <allanandrade@tre-al.jus.br>
CC: "'Jaqueline Pimentel'" <jaqueline.pimentel@inaed.com>
Data: 12/04/2019 02:21 PM
Assunto: RES: Treinamento em Bizagi - Acréssimo de Participantes

Boa tarde Allan!

Nossa proposta contempla quantos participantes sejam necessários.

Sds,

Líllian Fróz
Soluções Empresariais - INAED
Tel.: (98) 3275-4286 / (98) 3304-7311
Site: www.inaed.com

De: allanandrade [mailto:allanandrade@tre-al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 12 de abril de 2019 13:34
Para: lilian.froz@inaed.com
Assunto: Treinamento em Bizagi - Acréssimo de Par cipantes

Prezados Srs.

No decorrer do andamento regular do processo de contratação, verificou-se a necessidade do
acréscimo de mais quatro participantes para o treinamento em Bizagi Process Modeler,
aumentando o quantitativo de para um total de 124 servidores.

Dessa forma, retomamos o contato com Vossas Senhorias para que nos informem se o valor da
proposta anteriormente apresentada será mantido, após esse acréscimo, ou se será ajustado
em função dessa nova situação.

Caso haja alteração no valor da contratação, peço a gentileza de nos encaminhar uma nova
proposta com a devida correção.

Atenciosamente,

Allan Fon Andrade
Analista Judiciário
SRACF/CODES
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

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

1 of 1 15/04/2019 14:09
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De: <lilian.froz@inaed.com>
Para: "'allanandrade'" <allanandrade@tre-al.jus.br>
Data: 09/04/2019 09:18 AM
Assunto: RES: Treinamento em Bizagi

Bom dia Allan!

Desculpe a demora. Só agora vi seu e-mail.
Ele foi parar na minha caixa de spam.
Segue declaração em anexo.

Líllian Fróz
Soluções Empresariais - INAED
Tel.: (98) 3275-4286 / (98) 3304-7311
Site: www.inaed.com

De: allanandrade [mailto:allanandrade@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 2 de abril de 2019 18:38
Para: henry.vasquez@companyweb.com.br; incompany@conexxoes.com.br; lilian.froz@inaed.com
Assunto: Treinamento em Bizagi

Prezados Srs.(as),

Para atender as prerrogativas legais e dar andamento ao processo de contratação de empresa
para treinamento em Bizagi, solicito os bons préstimos de Vossas Senhorias no sentido de nos
encaminhar uma declaração, de que essa empresa não possui ligação com membros, juízes e
(ou) servidores deste TRE-AL, nos moldes do inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº 7/2015, com
redação dada pela Res. CNJ nº 229/2016, conforme modelo anexo.

Atenciosamente.

Allan Fon Andrade
Analista Judiciário
SRACF/CODES
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=A2YVB...

1 of 1 15/04/2019 18:50
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DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que os sócios/proprietários da RODRIGUES PIMENTEL 

EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, CNPJ nº11.517.396/0001-65, não 

são sócios, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros ou juízes 

vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ou ainda, de 

servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, de acordo 

com o que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº 7/2015, com 

redação dada pela Res. CNJ nº 229/2016. 

 

 

 

São Luís, 09 de abril de 2019.  

  

Jaqueline Pimentel Dias Carneiro 

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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.

À senhora Secretária da SGP, a Informação SRACF/CODES 0529633, para continuidade
do feito.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 15/04/2019, às 19:12, 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
0529759 e o código CRC 17941D92.

0001004-07.2019.6.02.8000 0529759v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GPRES 0525804, a

Unidade Técnica da CODES apresentou a Informação
2630 0529633, noticiando a inclusão dos novos servidores na
lista de participantes 0527644, o que totalizou em 124
servidores a serem inscritos no pretenso treinamento. Além
disso, apresentou tabela atualizada referente ao custo de
contratação por instituição promotora, informando que, em
relação às empresas Conexxões e INAED, o valor
anteriormente proposto será mantido, apesar do acréscimo de
participantes.

Assim, retornamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, com a sugestão já acatada pelo Presidente por
conduto do despacho GPRES 0525804 de que as propostas
sejam submetidas ao crivo do Comitê responsável pela
implantação da Gestão de Riscos no âmbito desta Corte.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 16/04/2019, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529927 e o código CRC DC6E0A72.

0001004-07.2019.6.02.8000 0529927v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 16 de abril de 2019.
Senhor Presidente,
De volta a esta Diretoria-Geral os presentes autos,

encaminhados pela Secretaria de Gestão de Pessoas que, em
cumprimento ao que determinado por essa Presidência, atualizou o
número de servidores a serem capacitados, bem como o custo da
contratação por instituição promotora, ressaltando que as Empresas
Conexxões e INAED mantiveram o valor anteriormente proposto,
apesar do acréscimo de participantes.

Nos autos do Processo SEI nº 0002217-
53.2016.6.02.8000, constata-se que, nos termos da Portaria
Presidência nº 104/2016, o Comitê de Gestão de Riscos do TRE/AL
fora constituído para elaboração de proposta de Política de Gestão de
Riscos do Tribunal, apresentando o resultado dos trabalhos ao
Conselho de Gestão Estratégica e Governança Corporativa,
constituído pela Portaria Presidência nº 616/2015, alterada pela
Portaria Presidência 556/2017, que, por sua vez, é o responsável pela
implantação do Sistema de Gestão de Riscos e do Plano de Gestão de
Riscos, conforme se observa no evento SEI nº 0461955.

Desta feita, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência, sugerindo, salvo melhor
entendimento, seja designada reunião com os membros do respectivo
Conselho para as deliberações que se fizerem necessárias.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/04/2019, 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
0530220 e o código CRC 6B9B6831.

0001004-07.2019.6.02.8000 0530220v1
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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

 

 

Decisão nº 1506 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP

Cuida-se de proposta de capacitação em “Bizagi Process
Modeler”, atividade prevista no Plano de Ação relativo à Política de
Gestão de Riscos, evento (0461955), do Processo Administrativo SEI
nº 0002217-53.2016.6.02.8000, e que deveria ser implementada após
a identificação dos processos prioritários em todas as unidades do
Tribunal.

Vieram-me os autos conclusos com a solicitação de
designação de reunião do Conselho de Gestão Estratégica e
Governança Corporativa, onde o tema seria abordado, evento que se
realizou no dia 29/04/2019 e encontra-se registrado nos autos do
Processo SEI nº 0002123-08.2016.6.02.8000. Entretanto, em razão
da extensa pauta a ser tratada pelo Conselho, não foi possível
deliberar a respeito.

A despeito da ausência de deliberação pelo Conselho,
entendo que o tema demanda atuação imediata desta Presidência,
porquanto ainda estão pendentes medidas imprescindíveis para
implementação da política de gestão de riscos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, tais como a identificação e o mapeamento de
processos prioritários, mapeamento este que deve ser efetuado por
meio da ferramenta em questão, que permite desenhar, diagramar,
documentar e publicar os processos utilizando o padrão BPMN
(Business Process Model and Notation).

Acerca do tema, oportuno destacar que, muito embora
esta Presidência tenha, em regra, reconhecido como razoáveis as
ponderações apostas em solicitações de capacitação, a situação
demanda precaução quando da análise das propostas, face à
disparidade entre as programações e os orçamentos apresentados.

Nesse sentido, do que observo nos autos, as propostas
apresentadas para o treinamento foram levantadas para um total de
124 (cento e vinte e quatro) servidores, número, ao que me parece,
superior ao somatório das indicações de feitos a serem definidos
como prioritários, o que considero excessivo, porquanto o Bizagi
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destina-se exatamente à criação dos fluxos de tais processos.
Ademais, a exemplo das zonas eleitorais, eventuais

classes definidas como prioritárias são de utilização comum entre as
unidades, sendo desnecessária a indicação de servidores de todos os
cartórios para realização de um treinamento que tem o objetivo
precípuo de mapeamento de processos.

Assim, feitas essas considerações, determino o retorno
dos autos à Secretaria de Gestão de Pessoas para colher, junto às
empresas do ramo, propostas para contratação de curso para
utilização do Sistema Bizagi, presencial ou à distância, que
igualmente apresentem, em suas programações, noções de
mapeamento de processos, visto que o Bizagi representa tão somente
a ferramenta a ser utilizada para consecução do objetivo de modelar
os processos de negócio, etapa relacionada à implementação da
Política da Gestão de Riscos, no âmbito deste Regional.

Para tanto, indico como parâmetro para realização da
pesquisa, o número de secretários, 02 (dois) servidores por
coordenadoria, assessores, oficiais de gabinete e 02 (dois) servidores
lotados nos cartórios eleitorais.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE

ARAÚJO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 16/05/2019, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541920 e o código CRC B174DA6C.

0001004-07.2019.6.02.8000 0541920v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.
Diante da Decisão 1506 0541920, determino a

remessa dos autos à CODES/SRACF com o objetivo de
colher propostas para contratação de curso para utilização do
Sistema Bizagi, nos termos do ato decisório supra
mencionado.

 

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 20/05/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544254 e o código CRC 8301CE1E.

0001004-07.2019.6.02.8000 0544254v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3644 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 

Tratam os presentes autos da capacitação sobre “Bizagi Process
Modeler”, prevista no Plano Anual de Capacitação/2019, a fim de
atender à determinação constante no Plano de Ação (0461955),
objeto do Processo SEI nº 0002217-53.2016.6.02.8000, que cuida da
implantação da Política da Gestão de Riscos, no âmbito deste
Tribunal.
Após tramitação ordinária deste Procedimento, a presidência do TRE-
AL proferiu Decisão (0541920), determinando que o conteúdo do
treinamento deveria contemplar o mapeamento de processos por
meio do sistema “Bizagi Process Modeler”, utilizando o padrão
BPMN (Business Process Model and Notation), definiu também as
modalidades possíveis de realização e o público-alvo a ser
capacitado.
Destarte, em atendimento à supracitada decisão, esta SRACF
solicitou, junto às empresas promotoras de treinamento, propostas
com os novos requisitos indicados.
Ato contínuo, elaboramos o quadro abaixo, representando a
consolidação das propostas encaminhadas a esta Seção, contendo as
informações consideradas, s.m.j, relevantes para serem objeto de
comparação e análise, porém, tendo em vista a limitação de espaço,
não fizemos constar no quadro os respectivos conteúdos
programáticos, os quais podem ser contemplados nas propostas
anexadas:
 

Instituição
Promotora Nome do Curso Carga

Horária Modalidade Custos c/
Contratação

CompanyWeb

proposta 01

Mapeamento e Modelagem de
Processos (padrão BPMN),
Com o Uso da Ferramenta
Bizagi

16h00
Presencial, em
local fornecido
pela contratada.

R$ 28.416,50
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CompanyWeb

proposta 02

Mapeamento e Modelagem de
Processos (padrão BPMN),
Com o Uso da Ferramenta
Bizagi

12h00 EAD. R$ 8.112,00

Conexxões

proposta 01

Mapeamento de Processos
com utilização da ferramenta
Bizagi

24h00
Presencial, em
local fornecido
pelo TRE/AL.

R$ 26.800,00

Conexxões

proposta 02

Metodologia A

Mapeamento de Processos
com utilização da ferramenta
Bizagi

24h00
Presencial, em
local fornecido
pela contratada.

R$ 34.800,00

Conexxões

proposta 02

Metodologia B

Mapeamento de Processos
com utilização da ferramenta
Bizagi

24h00
Presencial, em
local fornecido
pela contratada.

R$ 39.800,00

Consultre Gestão de Processos com
Bizagi Modeler 30h00 EAD. 46.000,00

Escola
Nacional de
Governo

Curso de Modelagem e Gestão
de Processos Com o Uso do
Bizagi

16h00
Presencial, em
local fornecido
pelo TRE/AL

R$ 24.980,00

One Cursos
BPM - Gerenciamento de
Processos de Negócio (BPM –
Business Process

16h00
Presencial, em
local fornecido
 pela contratada.

R$ 48.004,60

ProValore

(proposta 01)
Mapeamento e Gestão de
Processos 16h00

Presencial, em
local fornecido
pelo TRE/AL

R$ 36.000,00

ProValore

(proposta 02)
Mapeamento e Gestão de
Processos 16h00

Presencial, em
local fornecido
pela contratada.

R$ 42.000,00

 
É importante salientar que esta unidade, a título de precaução,
deixou preservado, em sistema interno, criado para acompanhar a
execução orçamentária de capacitação deste Órgão, o montante de
R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) para atender à demanda objeto
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destes autos. Além desse valor já reservado, informamos que o saldo
atual na ação de Capacitação de Recursos Humanos, para cobrir
despesas com contratações de cursos, é de R$18.032,00 (dezoito mil
e trinta e dois reais).
Outro ponto a ser registrado aqui é que, s.m.j., este Tribunal não
dispõe, atualmente, de ambiente de treinamento adequado para
acomodar o evento em tela.
Dado o exposto, encaminhamos os presentes autos para que sejam
submetidos às unidade competentes deste Órgão, para análise e
pronunciamento a respeito.
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 11/06/2019, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 11/06/2019, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553940 e o código CRC 08005A61.

0001004-07.2019.6.02.8000 0553940v15
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CHAPTER 1 

 

 Trabalhamos técnicas leves, lúdicas e modernas para levar o conhecimento aplicável ao dia a dia. 
 Este curso é um produto de muitas atualizações ao longo de mais de 10 anos. 
 Exercícios serão realizados com o uso da ferramenta BizAgi Process Modeler e a notação BPMN. 

 
Ao final de seu curso, os participantes estarão aptos: 
 

Mapear processos de negócios/trabalhos; 
Modelar/desenhar processos na ferramenta BizAgi Process Modeler. 
 Nosso curso é uma ferramenta essencial para mapear os processos, detalhar as tarefas, publicar 

os processos, gerar documentação para treinamento e para atender as necessidades da área de 
compliance. 

“Como ajudar as instituições a serem mais ágeis, eficientes e assegurar alinhamento entre o dia a dia e as 

metas corporativas?” 

Este curso tem o objetivo de responder esta pergunta e apresentar uma visão holística da abrangência da 

Gestão por Processos. 
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Sobre a nossa 

empresa 

Instrutor 
 

CompanyWeb.com.br 

Uires Tapajós 

Fundada em 1999, para prover soluções 

para a plataforma Web, como comércio 

eletrônico, portal de serviços digitais para 

seus clientes. Entre os clientes, o maior 

banco privado francês, o Banco Société 

Générale S.A.. 

 

Em 2001, aumentou seu portfólio e 

começou a trabalhar, além de Eng. de 

Software, com Governança Corporativa, 

atendendo clientes para ‘compliance’ SOX e 

Gestão de Riscos Corporativos, como 

Governança de TI (COBIT, ITIL e outros) e 

PMO – Escritório de Projetos. 

Instituições, além de ter ministrado cursos 

para Banco Bradesco e outras instituições.  

 

A base para Governança, Compliance e 

Eng. de Software, e eficiência 

operacional é ter os processos de 

negócios da organização mapeados, 

com seus respectivos indicadores, a 

CompanyWeb é empresa credenciada 

da Petrobras para ministrar cursos de 

Formação de Analista de Processos de 

Negócios, com Atestados Técnicos do 

TCU, STJ e outras. 

 

 Consultor, Professor e Palestrante com mais de 20 anos de experiência em projetos e 

treinamento; 

 Criou uma metodologia para mapeamento de processos para encurtar o tempo do projeto, 

inspirado no CBOK (livro de melhores práticas para análise de processo). Está 

metodologia dinamiza o mapeamento do cenário atual (‘as-is’) e busca de oportunidade 

para melhoria de processo (‘to-be’), e identificação de riscos corporativos, além de 

incluir a ferramenta BizAgi e Bonitasoft para agilizar e documentar os processos em 

uma wiki para apoiar centralização da documentação no Escritório de Processos; 

 Criou um RoadMap para Implantação de Escritório de Processos para agilizar o ganho de 

maturidade de processos na organização; 

 Atendeu os seguintes clientes: Banco AMBEV, Rommanel, Bradesco, TCU – Tribunal de 

Contas da União, STJ – Superior Tribunal de Justiça, Petrobras, ANABB, CAESB, SABESP 

e outras; 

 Responsável pela homologação da CompanyWeb como provedora de treinamento no curso 

Formação Análise de Processo de Negócios na Petrobrás; 

 Especialista em mapeamento e modelagem de processos de negócios com inúmeros projetos 

e treinamento realizados. Além de Gestão por Processos, teve a oportunidade de 

aplicar diversos de modelos de Melhores Práticas, como: Gestão de Riscos Corporativos 

(COSO e ISO 31000), projetos de compliance (Sarbones-Oxley, resoluções do governo), 

Planejamento Estratégico (Balanced Scorecard), Governança de TI (ITIL, COBIT, ISO 

20000, ISO 27002), Análise de Negócios (BABOK), Gestão de Mudança Organizacional 

(HCMBOK e Dr. Kotter (Leading Change)),Gestão de Projetos (PMI e SCRUM),  Analista de 

Negócios (BABOK),  CSC - Centro de Serviço Compartilhado,  Gestão de Fornecedores 

(eSCM),  Eng. de Software; 

 Vida acadêmica como professor de MBA na USP-FIA (professor convidado), FIAP, UFLA 

(Universidade Federal de Lavras-MG), FASP; 

 Especialista em Estratégia pela FGV de São Paulo – SP; Mestrado em Eng. De Software 

pelo IPT-USP (incompleto); Certificação de Governança pelo ISACA. 

 

Razão Social: COMPUSO TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA. 

CNPJ: 08.990.710/0001-18 
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Nosso Portfólio 

+ cursos: https://www.companyweb.com.br/project/curso/ 
 

BPM 

GESTÃO POR 

PROCESSOS 
COMPLIANCE GESTÃO DE 

RISCOS 
ESCOLA DE 

NEGÓCIOS 
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Conteúdo do Curso  

7hs de gravação; 

12hs para realizar o curso. 

Projeto 

Como o curso é 

direcionado? 

Este curso é focado para quem está precisando 

mapear processo usando BizAgi e a notação BPMN. 

E para os profissionais que estão precisando 

aprender rápido as principais características e 

funcionalidades do BizAgi. Vamos aprender uma 

técnica de mapeamento simples para ganhar 

produtividade no momento de fazer o diagrama no 

BizAgi. 

Nós abordamos as tarefas, os diagramas, a 

documentação (em Word e Web), e alguns 

conceitos essenciais para deixar seu trabalho mais 

leve e bonito. 

Em suma, você terá acesso a uma técnica com os 

passos essenciais para fazer seu diagrama de 

processo no menor tempo e com aplicação das 

Melhores Práticas de mercado. 

 

1 - Gestão por Processos 

Como ajudar as instituições a serem mais ágeis, eficientes e assegurar 

alinhamento entre o dia a dia e as metas corporativas? Está seção do 

curso tem o objetivo de responder está pergunta. 

 

Objetivo do Curso 

Visão Geral do material do curso 

Visão Simplificada da Gestão por Processos de Negócios 

Gestão por Processos – Visão Geral 

Processos, Internet e Agilidade para sua Empresa 

Cadeia de Valor 

Modelo de Negócios – The Business Canvas 

Nível da Documentação dos Processos 

Macro Processos – exemplos 

Silos x Gestão por Processos 

Da Estratégia ao Dia a dia 

 

 

2 - Cenário Atual – ‘as-is’ 

Há muita ansiedade para ver o diagrama pronto, mas antes é necessário 

fazer uma análise no cenário atual do processo, levantar os pontos 

fracos, as métricas de volume do processo, entender o contexto. 

 

Infográfico – 10 Passos na Análise de Processo – Cenário Atual – ‘AS-

IS’ 
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3 - SIPOC – Pré-Diagrama – Lúdico e Colaborativo 

Este método é lúdico, fácil e divertido onde vc envolve as áreas 

de negócios. Resultado: agilidade para ter a  visão macro do 

processo, de maneira colaborativa. Está técnica ajuda a ganhar 

tempo. 

 

 Apresentação em PowerPoint – SIPOC 

 Apresentação em sala de aula – SIPOC 

 Passo a passo para fazer acontecer o SIPOC 

 Importância do SIPOC 

 

4 - Diagrama com POST-IT | Pós SIPOC 

Chegar na 1a. versão do diagrama do processo. 

 

 Diagrama com POST-IT – Pós SIPOC 

 Em sala de aula — Diagrama de Processos a partir do SIPOC 

 

5 - BPMN 

Notação (BPMN) na modelagem: defina quem irá ler seu diagrama. 

Conforme o público alvo, vc deverá utilizar mais profundamente a 

notação (bpmn). 

 

 Melhor Prática no Diagrama 

 BPM – BPMN – BPMS Automação de Processos de Negócios 
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  6 - Elaboração do Diagrama na ferramenta 

Ir para a ferramenta, sem passar pelos passos acima, não é 

produtivo. Uma vez que o processo foi analisado e temos a versão 

inicial do diagrama, a partir de agora iremos modelar na 

ferramenta. 

 

Infográfico 

Início dos trabalhos 

Inserção das tarefas e alinhamento 

Decisões e Gateways 

Geração da Documentação em DOC e Internet (.html) 

Tipos de Sub-Processos e sua criação 

BizAgi – 10 passos para fazer seu diagrama 

 

7 - Proposta de Melhoria – ‘to-be’Chegar na 1a. versão do diagrama do 

processo. 

Temos um guia para vc seguir para ajudar a fazer as propostas de mudança 

para melhorar/otimizar seu processo. Este guia contribui para vc pensar 

estrategicamente nas mudanças e quais são os principais. 

 

Infográfico – 7 Passos na Proposta de Melhoria (‘to-be’) 

Guia Rápido do Redesenho – TO-BE 

Guia de Inspiração para a Melhoria do Processo (to-be) 

Guia de Solução de Problema 

Porque automatizar suas Rotinas e Processos de trabalho?  
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8 - Indicadores 

Como definir e qual é a importância dos Indicadores de Performance 

para a Gestão? Temos um roteiro passo a passo para criar seu 

indicador de performance. 

  

Roteiro em 4 passos para criar Indicadores 

KPI – Qual é o melhor indicador? 

 

9 - Projeto BPM. 

 

Business Case para projeto Processo de Negócios 

Roadmap – Projeto BPM 

Principais ENTREGAS e PRODUTOS-Gestão de Processos de Negócios 

Definição de Prioridade para o Mapeamento 

Do Mapeamento ao Projeto 

Oficina de Mapeamento de Processos de Negócios 

Skill – Analista de Processo de Negócios 

Exemplo – Skill – Job Description – Analista de Processos 

 

9 - Gestão de Mudança Organizacional 

Toda mudança na rotina de trabalho cria um cenário de resistência e 

incerteza. É importante incluir no seu trabalho um plano de implementação 

colocando como protagonista as pessoas e o impacto organizacional. 

 

Gestão de Mudança Organizacional – visão executiva 

Gestão de Mudança Organizacional – template 
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10 - Escritório de Processos de Negócios 

É comum as iniciativas de mapeamento de gestão de processos 

começarem pela TI – Tecnologia da Informa, RH, e depois se 

propagando por toda a organização. Chega um ponto que é necessário 

otimizar recursos. 

  

Guia sobre Escritório de Processos 

Escritório de Processos x PMO 

Escritório de Processos – Wiki para documentação 

GRC – Governança, Risco e Conformidade 

Infográfico – Auditoria a partir do Mapeamento de Processos 

Análise de Riscos em Processos 

Matriz de Responsabilidade RACI 

 

11 - CSC. 

 

Visão executiva 

 

9 - Exemplos de Automação de Processos simples do dia-a-dia 

 

Lista Simples de Tarefas 

Pipeline de Vendas 

Pedidos de Reembolso 

Processo de Contratação RH 

Chamados de TI 

Desenvolvimento Ágil de Software 

Quiz para o Analista de Processos 
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Prazo para acesso: 30 dias 

Prorrogável por mais 30 dias 

 

Mentoria grátis: 6 hs  

 

Dividido em seções a combinar. 

 

Informações gerais 
 

1. 48 participantes: R$ 169,00 

2. Investimento: R$ 8.112,00. 

 

- Curso no formato EAD assíncrono (vídeos e arquivos 

digitais)  

 

Forma de Pagamento: 

 

 Através de nota de empenho. 

 
 

Investimento

ge 
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9 

 

Alguns clientes 
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12 

 

13 

 

Metologia 
 

oTotalmente baseado na prática, o 

participante aprende fazendo. 
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Aprovação da Proposta: 

 

Este documento, em forma de Proposta, emitido em 02 (duas) vias de igual teor, assinado pelos representantes das partes contratantes, servirá como Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado entre TRE-AL  e a CompanyWeb. 

Em caso de aceitação da proposta, por gentileza, preencher os espaços no modelo “DE ACORDO” abaixo e devolver esta folha devidamente datada e assinada (com identificação), enviar confirmação para o meu e-mail, de forma a que 

possamos iniciar as devidas providências quanto à mobilização dos recursos a serem alocados neste projeto. 

 

Atenciosamente, 

 
Henry Vásquez 
Divisão de Negócios e Parcerias 
 

 

 

 

DE ACORDO – SENAC/RJ.  

 

- Proposta Técnica e Comercial T-TRE-AL. 

 

Aceitamos todos os termos e condições descritas na proposta da CompanyWeb, através do nosso “De Acordo” firmado abaixo e confirmamos o início dos procedimentos para formalização da contratação. 

 

Nome: ______________________________________ Cargo: _____________________ 

 

 

Assinatura: ___________________________________             Data: ___ /___/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura:  CompanyWeb                                 Data: 29/05/2019. 
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CompanyWeb® | Governança, Risco e Conformidade & Gestão por Processos de Negócios 

 

 
www.CompanyWeb.com.br  | Contato@CompanyWeb.com.br | (11) 2539-6554 | Whatsapp (11) 97027-2218 

  

Solicitante 
 

 
Allan Fon Andrade 

Analista Judiciário 
SRACF/CODES 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 

Capacitação 

Mapeamento e Modelagem de 

Processos (padrão BPMN), com o uso 

da ferramenta Bizagi 
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1. Objeto da Proposta 

 

A presente proposta de prestação de serviços tem por objetivo a apresentação do curso MAPEAMENTO E 

MODELAGEM DE PROCESSOS (PADRÃO BPMN), COM O USO DA FERRAMENTA BIZAGI para o 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. 

 
 

2. Estrutura do curso 

Objetivo 

Trabalhamos técnicas leves e modernas para levar o conhecimento aplicável ao dia a dia, aos desafios corporativos. 
Inovamos com infográficos e métodos lúdicos.  

Este curso é um produto de muitas atualizações ao longo do tempo para ser prático e intuitivo. 

Esta formação está alinhada ao BPM CBOK e abrange todas as atividades da Gestão por Processos, desde o 
levantamento dos processos, modelagem, análise, desenho até o gerenciamento de desempenho dos processos.  

Exercícios serão realizados com o uso da ferramenta BizAgi Process Modeler e a notação BPMN. 

“Como ajudar as instituições a serem mais ágeis, eficientes e assegurar alinhamento entre 
o dia a dia e as metas corporativas?” 

Este curso tem o objetivo de responder esta pergunta e apresentar uma visão holística da abrangência da Gestão por 
Processos.  

Resultados com esta Oficina. 
 

Ganhos Operacionais 
 

Aumento da Margem de 
Contribuição 

Alinhamento Estratégico & 
Governança 

 Para identificar e melhorar os 

Indicadores de Desempenho com 

foco em monitorar oportunidades de 

ganhos operacionais; 

 Foco em indicadores que traduzem a 

eficiência operacional; 

 Gestão focada na eficiência e eficácia 

da operação. 
 

 Melhoria dos Processos de Negócios 

com foco em ganho operacional com 

aumento da margem de contribuição; 

 Na busca de eficiência operacional 

para tornar a empresa mais 

competitiva. 
 

 No apoio ao Planejamento Estratégico; 

 Como fonte para Análise de Riscos e Gestão de 

Riscos; 

 No apoio ao Planejamento Estratégico. 

 Em novos Negócios; 

 Nas Fusões e Aquisições; 

 Para atender os Requisitos Regulatórios; 

 Governança Corporativa; 

 Controles Internos e Auditoria. 
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Público alvo 
 
Qualquer pessoa que queira aprender a mapear/modelar processos de negócios/trabalhos. 
 
 

Ao final de seu curso, os alunos poderão… 
 
Mapear processos de negócios/trabalhos;  
Modelar/desenhar processos na ferramenta BizAgi Process Modeler. 

 
 

Dinâmica 
 

 O curso é dividido em 25% conceitual e 75% dedicado para a nossa dinâmica/prática. Na dinâmica 

buscamos utilizar caso real, assim, a retenção de conhecimento é maximizada e a capacitação fica mais 

interessante e aplicável no dia-a-dia. 

 

Incluso 
 

 Certificado de participação Impresso; 

 Material Didático: 

 
- Todos os participantes do curso receberão usuário/senha (individual) para acesso a nossa plataforma de 
ensino (URL: http://104.131.178.23/). Todo material será em meio magnético (digital .xls, .pdf, .doc etc...) tais 
como:  

 
 Templates (modelos de formulários/documentos); 
 Apostilas e guias; 
 Resumos; 
 Material extra; 
 Material complementar; 

 Links de fornecedores, ferramentas e técnicas; 

 Vídeos e outros. 

 

Conteúdo programático 

1. Gestão por Processos 

Como ajudar as instituições a serem mais ágeis, eficientes e assegurar alinhamento entre o dia a dia e 

as metas corporativas? Está seção do curso tem o objetivo de responder está pergunta. 

 Objetivo do Curso 

 Visão Geral do material do curso 

 Visão Simplificada da Gestão por Processos de Negócios 

 Gestão por Processos – Visão Geral 

 Processos, Internet e Agilidade para sua Empresa 
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 Cadeia de Valor 

 Modelo de Negócios – The Business Canvas 

 Nível da Documentação dos Processos 

 Macro Processos – exemplos 

 Silos x Gestão por Processos 

 Da Estratégia ao Dia a dia  

 

2. Cenário Atual – ‘as-is’ 

Existe muita ansiedade para ver o diagrama pronto, mas antes é necessário fazer uma análise no 

cenário atual do processo, levantar os pontos fracos, as métricas de volume do processo, entender o 

contexto. 

 Infográfico – 10 Passos na Análise de Processo – Cenário Atual – ‘AS-IS’  

 

3. SIPOC – Pré-Diagrama – Lúdico e Colaborativo 

Este método é lúdico, fácil e divertido onde vc envolve as áreas de negócios. Resultado: agilidade para 

ter a  visão macro do processo, de maneira colaborativa. Está técnica ajuda a ganhar tempo. 

 Apresentação em PowerPoint – SIPOC 

 Apresentação em sala de aula – SIPOC 

 Passo a passo para fazer acontecer o SIPOC 

 Importância do SIPOC  

 

4. Diagrama com POST-IT | Pós SIPOC 

Chegar na 1a. versão do diagrama do processo. 

 Diagrama com POST-IT – Pós SIPOC 

 Em sala de aula — Diagrama de Processos a partir do SIPOC  

 

5. BPMN 

Notação (BPMN) na modelagem: defina quem irá ler seu diagrama. Conforme o público alvo, vc deverá 

utilizar mais profundamente a notação (bpmn). 

 Melhor Prática no Diagrama 

 BPM – BPMN – BPMS Automação de Processos de Negócios  
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6. Elaboração do Diagrama na ferramenta 

Ir para a ferramenta, sem passar pelos passos acima, não é produtivo. Uma vez que o processo foi 

analisado e temos a versão inicial do diagrama, a partir de agora iremos modelar na ferramenta. 

 Infográfico 

 Início dos trabalhos 

 Inserção das tarefas e alinhamento 

 Decisões e Gateways 

 Geração da Documentação em DOC e Internet (.html) 

 Tipos de Sub-Processos e sua criação 

 BizAgi – 10 passos para fazer seu diagrama  

 

7. Proposta de Melhoria – ‘to-be’ 

Temos um guia para vc seguir para ajudar a fazer as propostas de mudança para melhorar/otimizar seu 

processo. Este guia contribui para vc pensar estrategicamente nas mudanças e quais são os principais. 

 Infográfico – 7 Passos na Proposta de Melhoria (to-be) 

 Guia Rápido do Redesenho – TO-BE 

 Guia de Inspiração para a Melhoria do Processo (to-be) 

 Guia de Solução de Problema 

 Porque automatizar suas Rotinas e Processos de trabalho 

  

8. Indicadores 

Como definir e qual é a importância dos Indicadores de Performance para a Gestão? Temos um roteiro 

passo a passo para criar seu indicador de performance. 

 Roteiro em 4 passos para criar Indicadores 

 KPI – Qual é o melhor indicador? 

  

9. Projeto BPM 

Business Case para projeto Processo de Negócios 

 Roadmap – Projeto BPM 

 Principais ENTREGAS e PRODUTOS-Gestão de Processos de Negócios 

 Definição de Prioridade para o Mapeamento 

 Do Mapeamento ao Projeto 

 Oficina de Mapeamento de Processos de Negócios 

 Skill – Analista de Processo de Negócios 
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 Exemplo – Skill – Job Description – Analista de Processos  

 

10. Gestão de Mudança Organizacional 

Toda mudança na rotina de trabalho cria um cenário de resistência e incerteza. É importante incluir no 

seu trabalho um plano de implementação colocando como protagonista as pessoas e o impacto 

organizacional. 

 Gestão de Mudança Organizacional – visão executiva 

 Gestão de Mudança Organizacional – template  

 

11. Escritório de Processos de Negócios 

É comum às iniciativas de mapeamento de gestão de processos começarem pela TI – Tecnologia da 

Informa, RH, e depois se propagando por toda a organização. Chega um ponto que é necessário 

otimizar recursos. 

 O Guia sobre Escritório de Processos 

 Escritório de Processos x PMO 

 Escritório de Processos – Wiki para documentação 

 

12. GRC – Governança, Risco e Conformidade 

 Infográfico – Auditoria a partir do Mapeamento de Processos 

 Análise de Riscos em Processos 

 Matriz de Responsabilidade RACI  

 

13. CSC 

 Visão executiva  

 

14. Quiz para Analista de Processos 
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3. Informações Gerais 

 

Turma:  In company – 2 turmas de 24 participantes, total de 48 participantes 
Carga horária: 16 horas (2 dias consecutivos) por turma 
Carga horária diária: 8 horas, das 9h00 às 13h00 – 14h00 às 18h00 – ou a 
Combinar 
Local: Dependências da CompanyWeb em Maceió - AL. 
Data: A combinar 
 
 
Base de Conhecimento 
 
 

Temos diversos materiais de apoio durante e após o curso, os profissionais que participarem desta oficina terão 

acesso por 4 (quatro) meses a todo material em constante atualização (nossas consultorias). 

 

 Templates (modelos de formulários/documentos); 

 Apostilas e guias; 

 Resumos; 

 Material extra; 

 Material complementar; 

 Links de fornecedores, ferramentas e técnicas; 

 Vídeos e outros. 
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4. Alguns clientes deste tema 
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5. Investimento e Forma de pagamento 

 
 

O serviço proposto, foi orçado pela CompanyWeb em * R$ 28.416,50 (vinte e oito mil 
quatrocentos e dezesseis reais e centavos). 
 

 * Incluso todas as despesas com passagens, hospedagens e refeições do instrutor pelo período que durar os cursos 

em Maceió - AL. 

 

 

6. Prazo de Validade da Proposta: 

 

A proposta de prestação de serviços da CompanyWeb
® 

 tem validade de 60 dias, contados a partir da data de seu 

encaminhamento. 

 

 

7. Sobre a CompanyWeb: 

 

A CompanyWeb
®
  tem mais de dezoito anos de experiência em Treinamento, Desenvolvimento de Soluções e 

Serviços de consultoria em Gestão de Negócio, Gestão de Riscos, Inovação, Melhoria de Processos, Governança e 

Gestão de Serviços de TI.  

 

8. Aprovação da Proposta: 

 

Este documento, em forma de Proposta, emitido em 02 (duas) vias de igual teor, assinado pelos representantes das 

partes contratantes, servirá como Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado entre TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS e a CompanyWeb
®
. 

 

Em caso de aceitação da proposta, por gentileza, preencher os espaços no modelo “DE ACORDO” abaixo e devolver 

esta folha devidamente datada e assinada (com identificação), através do fax (11) 2539-6554 e/ou enviar 

confirmação para o meu e-mail, de forma a que possamos iniciar as devidas providências quanto à mobilização dos 

recursos a serem alocados neste projeto. 

 

Atenciosamente, 

 
 
Henry Vásquez 
Divisão de Negócios e Parcerias 
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DE ACORDO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 
- Proposta Técnica e Comercial PT-FAP-00345-2018v1.00-TRE-AL. 

 
Aceitamos todos os termos e condições descritas na proposta da CompanyWeb

®
, através do nosso “De Acordo” 

firmado abaixo e confirmamos o início dos procedimentos para formalização da contratação. 

 

 
Nome: ______________________________________ Cargo: _____________________ 
 
 
Assinatura: ___________________________________             Data:___ /___/2019. 
 
 
 
 
 
Assinatura:  CompanyWeb

®
                    Data: 29/05/2019. 
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07/06/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=5d624bc79a86fb309ba2527a4d3f246f 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
08990710

Título:
COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

Anexo Propostas+Certidões.CompanyWeb (0554013)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 152



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.990.710/0001-18
Certidão nº: 173760883/2019
Expedição: 07/06/2019, às 13:08:36
Validade: 03/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.990.710/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.990.710/0001-18

Razão
Social:

COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME

Endereço: R AMADOR BUENO / 453 / VILA IPIRANGA LONDRINA - PR

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei  8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/06/2019 a 02/07/2019

Certificação Número: 2019060301375579156167

Informação obtida em 07/06/2019 13:12:19

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

1 of 1 07/06/2019 13:12
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 08.990.710/0001-18

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal  do Brasil  (RFB) com
exigibil idade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;
e

1. 

não  constam  inscrições em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  na  Procuradoria-Geral  da
Fazenda Nacional (PGFN).

2. 

Conforme  disposto  nos arts.  205  e  206  do  CTN,  este  documento  tem  os mesmos efeitos da
certidão negativa.

Esta  certidão  é  válida  para  o  estabelecimento  matriz  e  suas fi l iais e,  no  caso  de  ente
federativo, para  todos os órgãos e  fundos públicos da administração direta  a  ele  vinculados.
Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão  emitida  gratuitamente  com  base  na  Portaria  Conjunta  RFB/PGFN  nº  1.751,  de
2/10/2014.
Emitida às 16:29:04 do dia 02/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2019.
Código de controle da certidão: 17F6.2C00.3BAC.DED9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSe...

1 of 1 07/06/2019 13:14
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07/06/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

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

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

08990710000118

Data da consulta: 07/06/2019 12:14:18 
Data da última atualização: 07/06/2019 04:45:08

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 Propostas+Certidões.CompanyWeb (0554013)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 156



Anexo Propostas+Certidões.CompanyWeb (0554013)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 157



 

 

 

Workshop 

Ao Sr. Tiago Moraes | 01 de fevereiro de 2019 

Mapeamento de Processos com 

utilização da ferramenta Bizagi 

WORKSHOP 

Mapeamento de Processos com 

utilização da ferramenta Bizagi 

Ao TRE /AL 
Sr. Allan Andrade | 29 de maio de 2019 
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PÚBLICO ALVO 

Servidores indicados pelo TRE/AL 

 

OBJETIVO 

O treinamento tem como objetivo qualificar profissionais que atuam em organizações 

públicas para compreenderem a viabilidade, os conceitos e o modelo da Gestão por 

Processos, bem como desenvolverem as competências necessárias para utilizar suas 

principais estratégias e ferramentas e elaborar um projeto voltado à sua implantação. 

 

COMPETÊNCIAS PRETENDIDAS 

Ao final do treinamento, pretende-se que os treinandos tenham desenvolvido como 
principais competências:  
 

• Saber diferenciar, identificar e caracterizar macroprocessos, processos, subprocessos, 
atividades e tarefas;  

• Utilizar técnicas para levantamento e mapeamento de processos técnicos ou 
administrativos;  

• Aplicar os fatores para análise e desenho de um processo a partir do mapa de sua 
situação atual (AS IS), visando construir a situação futura desejada (TO BE);  

• Identificar, propor e organizar a apuração dos indicadores de avaliação do 
desempenho do processo;  

• Aplicar as principais ferramentas voltadas à melhoria de processos;  

• Identificar quais são as etapas para a implantação do modelo de Gestão por Processos;  

• Saber elaborar um mapa de processo. Essa competência é opcional, caso haja 
possibilidade de utilizar a ferramenta informatizada durante a realização do 
treinamento, em função da disponibilidade de recursos de Tecnologia da Informação 
exigíveis.  
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METODOLOGIA APLICADA 

Temos duas alternativas: 

 
A - Formato de apresentação, apenas a Instrutora com acesso. Os participantes não irão 
exercitar o uso da ferramenta. Nesse caso, não seria uma Oficina e sim um Treinamento em 
Mapeamento de Processos com BIZAGI. A Instrutora fará uma demonstração do software 
para que os treinandos conheçam suas principais funcionalidades e despertem o interesse 
em utilizá-lo nas suas atividades profissionais voltadas a processos. 
 

B - Oficina BIZAGI será disponibilizado 1 notebook para cada 4 pessoas em uma mesa tipo 

retangular (um treinando usa o BIZAGI e os demais acompanham a execução, além da 

visualização dos slides). Se os participantes puderem levar seus notebooks poderão utilizar 

também. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Abertura do treinamento  
 
2. Avaliação do perfil dos treinandos, seu nível de conhecimento quanto à Gestão por Processo e levantamento de 
expectativas quanto ao treinamento  
 
3. A evolução do modelo tradicional de gestão baseada em estrutura organizacional para o modelo da Gestão por 
Processos  
 
4. Definições e diferenciação entre processo, projeto e gestão por processo  
 
5. Benefícios da Gestão por Processos para as organizações e sua aplicabilidade no segmento público  
 
6. Aspectos gerais para a implantação da Gestão por Processos  
6.1 A hierarquia de processos e sua conceituação: macroprocesso, processo, subprocesso, atividades e tarefas  
6.2 As principais categorias de processos  
6.3 Como identificar processos e priorizar aqueles considerados chaves  
6.4 Correlação entre processos e estrutura organizacional  
6.5 Definição do perfil dos clientes e de outras partes interessadas no processo (stakeholders)  
6.6 Definição de requisitos (necessidades e expectativas) dos stakeholders como referência para o desenho dos 
processos  
 
7. Gestão por Processos segundo o modelo BPM - Business Process Management  
7.1 Origem e evolução do BPM  
7.2 Referências conceituais e normativas do BPM  
7.3 Etapas do modelo BPM na Gestão por Processos  
7.3.1 Modelagem de processos:  

• Identificação, caracterização e mapeamento de processos  

• Diagrama de Processo SIPOC (Supplier, Inputs, Process, Outputs, Clients) e métodos para o levantamento de 
processos e suas atividades  

• O uso das notações BPM para a elaboração de mapas de processos  

• (Opcional) Mini-oficina da Ferramenta Bizagi 
7.3.2 Análise e desenho de processos  

• Fatores para análise de processos no âmbito estratégico e operacional (tempo, recursos, Tecnologia da 
Informação, custos etc)  

• A proposição do desenho proposto do processo (TO BE)  

• O Ciclo P.D.C.A. dos processos  
7.3.3 Formatos de documentação para a padronização de processos  
7.3.4 Gestão de desempenho dos processos  

• Classificação de indicadores de processos  

• Definição de metas: o conceito S.M.A.R.T.  

• Organização, apuração e análise de indicadores de processos: o ciclo de monitoramento e avaliação de 
desempenho  

7.3.5 Melhoria de processos e o uso de ferramentas voltadas ao tratamento de não conformidades e proposição de 
melhorias  
 
8. Planejamento e implantação de um projeto de Gestão por Processos  

• Principais etapas e sua cronologia  

• Gerenciamento da mudança: impactos e estratégias para implantação da Gestão por Processos  

 

 

Anexo Propostas+Certidões.Conexxões (0554014)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 161



 

 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

As atividades práticas serão realizadas pelos treinandos, a partir da seleção prévia de 

processos mais simples da própria organização cliente. Cada grupo selecionará um processo 

e fará o ciclo completo da Gestão por Processo, com foco na construção dos seguintes 

instrumentos: 

  

• Levantamento dos stakeholders e principais requisitos do processo;  

• Elaboração Diagrama de Processo S.I.P.O.C.;  

• Levantamento das atividades e tarefas do processo;  

• Elaboração do mapa do processo em ferramenta Bizagi (opcional);  

• Levantamento dos fatores para análise do processo;  

• Montagem do painel de indicadores do processo.  
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CARGA HORÁRIA 

O Workshop será desenvolvido em 24 horas, ministradas em 03 dias, nas instalações fornecidas 

pela CONEXXÕES, em Maceió/AL com datas para realização a definir. 

 

PALESTRANTE 

FATIMA MAIA 
 
Consultora associada à Conexxões Educação, com 27 anos de experiência profissional como executiva e consultora e 14 anos lecionando e como 

gestora na área acadêmica. Atua no âmbito da Gestão Estratégica (planejamento utilizando Balanced Scorecard); Planejamento e Implantação 

de Novas Unidades de Negócio, envolvendo desde o estudo de viabilidade, projeto executivo e implantação; Gestão por Processo; Gestão da 

Qualidade em Organizações Públicas. Experiência em gestão acadêmica em instituição privada de ensino superior, nas áreas de Pós-graduação 

lato sensu e graduação na modalidade de ensino a distância. Experiência como docente em cursos de pós-graduação lato sensu, nas áreas de 

planejamento estratégico, gestão da qualidade e gestão por processo. Bacharel em Administração.  Responsável técnica, coordenadora de 

projetos de consultoria e consultora empresarial, tanto no segmento público quanto privado. Realizou recentemente um curso sobre 

Indicadores Estratégicos no TRE / BA, onde obteve uma excelente avaliação. 

 

Consultora responsável por projetos de planejamento estratégico, gestão organizacional e gestão por processos em organizações como:  
- Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, voltado para o Sistema de Gestão da Qualidade, Brasília/DF  
- Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS, João Pessoa/PB  
- Fundação Osvaldo Cruz – INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Rio de Janeiro/RJ 
-  Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, Brasília-DF, entre outras... 
 
Consultora em planejamento e implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade segundo a norma NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da 
Qualidade – Requisitos, em organizações como:  
- CERB – Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos, Salvador/BA, em 2018 (em andamento)  
 
Consultora em planejamento e implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade segundo a NBR ISO/IEC 17.025 no LABPROSAUD (Laboratório 
de Ensaios e Calibração de Itens Médico-hospitalares do IFBA – Instituto Federal da Bahia), com a conquista de acreditação pelo INMETRO em 
amplo escopo de ensaios e calibrações, em 2015, e re-certificação em 2017.  
 
Consultora em planejamento e implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade segundo a NBR ISO/IEC 17.025 e NBR NM ISO 15.089:2008, 
bem como Instrutora em cursos de interpretação das normas NBR ISO/IEC 17.025 e NBR NM ISO 15.089:2008 e em cursos de Auditoria Interna 
da Qualidade, segundo a norma NBR ISO 19.011:2002, em diversas organizações. 
 
Consultora em planejamento, implantação e gestão de empreendimentos da área da Saúde: Consultora ad hoc da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA - GGLAS (Gerência Geral de Laboratórios), atuando como responsável pela realização do planejamento estratégico dos 
Laboratórios Centrais (LACEN) DF/PB/SE/AL . 

 

 

A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde que seja previamente 

autorizado pelo TRE/AL, caso ocorra alguma necessidade previamente identificada, oriundo de problemas 

não previsto na data de confirmação, por um profissional da mesma qualificação e experiência técnica. 
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DEPOIMENTOS 
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INVESTIMENTO 

 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
(Por Turma) 

DATA 

 

 

INVESTIMENTO 

Mapeamento de 

Processos com 

utilização da 

ferramenta 

Bizagi                       

Metodologia A 

24 horas 
Até 48 

participantes 
A combinar 

 

R$ 34.800,00                                      

(trinta e quatro mil e oitocentos 

reais) 

Mapeamento de 

Processos com 

utilização da 

ferramenta 

Bizagi                       

Metodologia B 

24 horas 
Até 48 

participantes 
A combinar 

 

R$ 39.800,00                                      

(trinta e nove mil e oitocentos reais) 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático contendo: (caneta, pasta, bloco para anotações, material didático 
do treinamento*) 

• Certificado 

• Traslados aéreos, terrestre, hospedagem / alimentação e honorários da Facilitadora 

• Metodologia 

• Resultados Alcançados 

• Local de Realização (Hotel de escolha da Conexxões) 

• Coffee break 

• Apoio no treinamento (recepção / credenciamento / apoio a facilitadora) 

• Recursos Áudio visuais 

* A quantidade do material – apostila, pasta, caneta e blocos, serão enviados de acordo com número de participantes inscrito na turma, sendo necessário a 

confirmação em até 06 dias úteis antecedentes, pela contratante, independente do número descrito na proposta. 

RESPONSABILIDADES DO TRE/AL 

• Fornecimento de informações para condução do curso 
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5 MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  
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Workshop 

Ao Sr. Tiago Moraes | 01 de fevereiro de 2019 

Mapeamento de Processos com 

utilização da ferramenta Bizagi 

WORKSHOP 

Mapeamento de Processos com 

utilização da ferramenta Bizagi 

Ao TRE /AL 
Sr. Allan Andrade | 28 de maio de 2019 
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PÚBLICO ALVO 

Servidores indicados pelo TRE/AL 

 

OBJETIVO 

O treinamento tem como objetivo qualificar profissionais que atuam em organizações 

públicas para compreenderem a viabilidade, os conceitos e o modelo da Gestão por 

Processos, bem como desenvolverem as competências necessárias para utilizar suas 

principais estratégias e ferramentas e elaborar um projeto voltado à sua implantação. 

 

COMPETÊNCIAS PRETENDIDAS 

Ao final do treinamento, pretende-se que os treinandos tenham desenvolvido como 
principais competências:  
 

• Saber diferenciar, identificar e caracterizar macroprocessos, processos, subprocessos, 
atividades e tarefas;  

• Utilizar técnicas para levantamento e mapeamento de processos técnicos ou 
administrativos;  

• Aplicar os fatores para análise e desenho de um processo a partir do mapa de sua 
situação atual (AS IS), visando construir a situação futura desejada (TO BE);  

• Identificar, propor e organizar a apuração dos indicadores de avaliação do 
desempenho do processo;  

• Aplicar as principais ferramentas voltadas à melhoria de processos;  

• Identificar quais são as etapas para a implantação do modelo de Gestão por Processos;  

• Saber elaborar um mapa de processo. Essa competência é opcional, caso haja 
possibilidade de utilizar a ferramenta informatizada durante a realização do 
treinamento, em função da disponibilidade de recursos de Tecnologia da Informação 
exigíveis.  
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METODOLOGIA APLICADA 

O treinamento será ministrado com um enfoque teórico-prático, em formato de oficina (workshop), 
sendo adotada a estratégia de ensino-aprendizagem em que ao apresentar o embasamento 
conceitual e as explicações quanto ao uso do ferramental necessário, segue-se a aplicação de 
atividades práticas em grupo em que as etapas previstas para a implantação da Gestão por 
Processos são simuladas e os treinandos exercitam as ferramentas aplicáveis ao utilizar os 
templates (formulários) disponibilizados pelo instrutor.  
 
Em relação às atividades práticas, a metodologia prevê a seleção de alguns processos da própria 
Organização cliente, que sejam de conhecimento de, pelo menos, parte dos treinandos, para serem 
distribuídos como objeto de trabalho dos grupos formados, com o objetivo de realizar as etapas 
principais da Gestão por Processos para cada processo selecionado.  
 
No treinamento, caso haja disponibilidade dos recursos tecnológicos necessários, pode-se incluir 
uma mini oficina para desenvolver habilidades básicas de utilização do software voltado para o 
desenho de um mapa de processo.  
 
Para tanto, serão necessários computadores ou notebooks disponíveis em ambiente onde também 
haja acesso à internet para baixar o referido software, e nesse mesmo ambiente esteja instalado o 
projetor multimídia, para que o instrutor possa simular o desenho de um mapa de processo e 
projetá-lo, ao tempo em que orienta os treinandos a realizarem a mesma simulação no Bizagi 
instalado nos respectivos computadores.  
 
Caso não seja possível dispor dessa estrutura, o instrutor apenas fará uma demonstração do 
software para que os treinandos conheçam suas principais funcionalidades e despertem o interesse 
em utilizá-lo nas suas atividades profissionais voltadas a processos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Abertura do treinamento  
 
2. Avaliação do perfil dos treinandos, seu nível de conhecimento quanto à Gestão por Processo e levantamento de 
expectativas quanto ao treinamento  
 
3. A evolução do modelo tradicional de gestão baseada em estrutura organizacional para o modelo da Gestão por 
Processos  
 
4. Definições e diferenciação entre processo, projeto e gestão por processo  
 
5. Benefícios da Gestão por Processos para as organizações e sua aplicabilidade no segmento público  
 
6. Aspectos gerais para a implantação da Gestão por Processos  
6.1 A hierarquia de processos e sua conceituação: macroprocesso, processo, subprocesso, atividades e tarefas  
6.2 As principais categorias de processos  
6.3 Como identificar processos e priorizar aqueles considerados chaves  
6.4 Correlação entre processos e estrutura organizacional  
6.5 Definição do perfil dos clientes e de outras partes interessadas no processo (stakeholders)  
6.6 Definição de requisitos (necessidades e expectativas) dos stakeholders como referência para o desenho dos 
processos  
 
7. Gestão por Processos segundo o modelo BPM - Business Process Management  
7.1 Origem e evolução do BPM  
7.2 Referências conceituais e normativas do BPM  
7.3 Etapas do modelo BPM na Gestão por Processos  
7.3.1 Modelagem de processos:  

• Identificação, caracterização e mapeamento de processos  

• Diagrama de Processo SIPOC (Supplier, Inputs, Process, Outputs, Clients) e métodos para o levantamento de 
processos e suas atividades  

• O uso das notações BPM para a elaboração de mapas de processos  

• (Opcional) Mini-oficina da Ferramenta Bizagi 
7.3.2 Análise e desenho de processos  

• Fatores para análise de processos no âmbito estratégico e operacional (tempo, recursos, Tecnologia da 
Informação, custos etc)  

• A proposição do desenho proposto do processo (TO BE)  

• O Ciclo P.D.C.A. dos processos  
7.3.3 Formatos de documentação para a padronização de processos  
7.3.4 Gestão de desempenho dos processos  

• Classificação de indicadores de processos  

• Definição de metas: o conceito S.M.A.R.T.  

• Organização, apuração e análise de indicadores de processos: o ciclo de monitoramento e avaliação de 
desempenho  

7.3.5 Melhoria de processos e o uso de ferramentas voltadas ao tratamento de não conformidades e proposição de 
melhorias  
 
8. Planejamento e implantação de um projeto de Gestão por Processos  

• Principais etapas e sua cronologia  

• Gerenciamento da mudança: impactos e estratégias para implantação da Gestão por Processos  
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ATIVIDADES PRÁTICAS 

As atividades práticas serão realizadas pelos treinandos, a partir da seleção prévia de 

processos mais simples da própria organização cliente. Cada grupo selecionará um processo 

e fará o ciclo completo da Gestão por Processo, com foco na construção dos seguintes 

instrumentos: 

  

• Levantamento dos stakeholders e principais requisitos do processo;  

• Elaboração Diagrama de Processo S.I.P.O.C.;  

• Levantamento das atividades e tarefas do processo;  

• Elaboração do mapa do processo em ferramenta Bizagi (opcional);  

• Levantamento dos fatores para análise do processo;  

• Montagem do painel de indicadores do processo.  
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CARGA HORÁRIA 

O Workshop será desenvolvido em 24 horas, ministradas em 03 dias, nas instalações fornecidas 

pelo TRE, em Maceió/AL com datas para realização a definir. 

 

PALESTRANTE 

FATIMA MAIA 
 
Consultora associada à Conexxões Educação, com 27 anos de experiência profissional como executiva e consultora e 14 anos lecionando e como 

gestora na área acadêmica. Atua no âmbito da Gestão Estratégica (planejamento utilizando Balanced Scorecard); Planejamento e Implantação 

de Novas Unidades de Negócio, envolvendo desde o estudo de viabilidade, projeto executivo e implantação; Gestão por Processo; Gestão da 

Qualidade em Organizações Públicas. Experiência em gestão acadêmica em instituição privada de ensino superior, nas áreas de Pós-graduação 

lato sensu e graduação na modalidade de ensino a distância. Experiência como docente em cursos de pós-graduação lato sensu, nas áreas de 

planejamento estratégico, gestão da qualidade e gestão por processo. Bacharel em Administração.  Responsável técnica, coordenadora de 

projetos de consultoria e consultora empresarial, tanto no segmento público quanto privado. Realizou recentemente um curso sobre 

Indicadores Estratégicos no TRE / BA, onde obteve uma excelente avaliação. 

 

Consultora responsável por projetos de planejamento estratégico, gestão organizacional e gestão por processos em organizações como:  
- Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, voltado para o Sistema de Gestão da Qualidade, Brasília/DF  
- Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS, João Pessoa/PB  
- Fundação Osvaldo Cruz – INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Rio de Janeiro/RJ 
-  Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, Brasília-DF, entre outras... 
 
Consultora em planejamento e implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade segundo a norma NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da 
Qualidade – Requisitos, em organizações como:  
- CERB – Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos, Salvador/BA, em 2018 (em andamento)  
 
Consultora em planejamento e implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade segundo a NBR ISO/IEC 17.025 no LABPROSAUD (Laboratório 
de Ensaios e Calibração de Itens Médico-hospitalares do IFBA – Instituto Federal da Bahia), com a conquista de acreditação pelo INMETRO em 
amplo escopo de ensaios e calibrações, em 2015, e re-certificação em 2017.  
 
Consultora em planejamento e implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade segundo a NBR ISO/IEC 17.025 e NBR NM ISO 15.089:2008, 
bem como Instrutora em cursos de interpretação das normas NBR ISO/IEC 17.025 e NBR NM ISO 15.089:2008 e em cursos de Auditoria Interna 
da Qualidade, segundo a norma NBR ISO 19.011:2002, em diversas organizações. 
 
Consultora em planejamento, implantação e gestão de empreendimentos da área da Saúde: Consultora ad hoc da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA - GGLAS (Gerência Geral de Laboratórios), atuando como responsável pela realização do planejamento estratégico dos 
Laboratórios Centrais (LACEN) DF/PB/SE/AL . 

 

 

A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde que seja previamente 

autorizado pelo TRE/AL, caso ocorra alguma necessidade previamente identificada, oriundo de problemas 

não previsto na data de confirmação, por um profissional da mesma qualificação e experiência técnica. 
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DEPOIMENTOS 
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INVESTIMENTO 

 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
(Por Turma) 

DATA 

 

 

INVESTIMENTO 

Mapeamento de 

Processos com 

utilização da 

ferramenta 

Bizagi 

24 horas 
Até 48 

participantes 
A combinar 

 

R$ 26.800,00                                      

(vinte e seis mil e oitocentos reais) 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático contendo: (caneta, pasta, bloco para anotações, material didático 

do treinamento*) 

• Certificado 

• Traslados aéreos, terrestre, hospedagem / alimentação e honorários da Facilitadora 

• Metodologia 

• Resultados Alcançados 

* A quantidade do material – apostila, pasta, caneta e blocos, serão 

enviados de acordo com número de participantes inscrito na turma, 

sendo necessário a confirmação em até 06 dias úteis antecedentes, 

pela contratante, independente do número descrito na proposta. 

RESPONSABILIDADES DO TRE/AL 

•         Local de Realização 

• Apoio no treinamento (recepção / credenciamento / apoio a facilitadora) 

• Recursos Áudio visuais 

• É preciso ter 1 computador para cada participante ou pelo menos 1 para cada 2 
pessoas - (Serão necessários computadores ou notebooks com acesso à internet 
(programa Bizagi), a fim de simular o desenho de um mapa de processo e projetá-lo, 
onde os treinandos realizaram simulações - Bizagi o acesso é via internet, pois o 
aplicativo é "free ".) 
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5 MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  
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07/06/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=5d624bc79a86fb309ba2527a4d3f246f 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
07774090

Título:
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.774.090/0001-17
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2020

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/11/2019
FGTS 19/06/2019
Trabalhista Validade: 30/11/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/09/2019
Receita Municipal Validade: 08/06/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2019 (*)Validade:

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

Emitido em: 07/06/2019 12:07 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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07/06/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

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

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

07774090000117

Data da consulta: 07/06/2019 12:14:18 
Data da última atualização: 07/06/2019 04:45:08

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 Propostas+Certidões.Conexxões (0554014)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 183



 

 

 

 

DECLARAÇÃO CONFORME  
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07, de 18/10/2005 

 

 

 

 

A empresa Escola de Negócios Conexxões-Educação Empresarial LTDA-

ME, inscrita no CNJP sob o nº 07774090/0001-17, por intermédio de seu 

representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que 

não possui, em seu quadro societário, sócios que sejam cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, dos membros ou juízes vinculados ao TRE/AL, ou 

de servidor do tribunal investido em cargo de direção e de assessoramento, 

nos termos do art. 2º, inc. V, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça 

nº 07, de 18 de outubro de 2005, com redação dada pela Resolução nº 229, 

de 22 de junho de 2016, que veda a contratação de empresas pertencentes a 

parentes de membros e servidores do Poder Judiciário, por ser considerada 

prática de nepotismo. 

 

DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que não possui, em seu quadro 

funcional, 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 a este 

Tribunal.  

 

 

Por ser verdade, assino a presente declaração nesta data. 

 

 

Salvador, 03 de abril de 2019. 

 

 
 

_____________________________________________________ 
Jose Augusto Leite Melo 

Representante Legal 
RG nº 0968182984 / CPF 110.740.355-34 
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Proposta n° 1235 
PROGRAMA DE ENSINO A DISTÂNCIA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS PARA O CURSO DE: 
GESTÃO DE PROCESSOS COM BIZAGI MODELER 

 
Vila velha/ES, 05 de junho de 2019 

 
Para: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/ AL  
A/C : Allan Fon Andrade | Analista Juciário/SRACF/CODES 

 
Senhor Allan, 

 
Temos o prazer de apresentar a proposta número 1235, referente ao PROGRAMA DE ENSINO A DISTÂNCIA 
PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS PARA O CURSO DE: 

GESTÃO DE PROCESSOS COM BIZAGI MODELER. 
 
Seguem informações sobre nossa empresa, programa do curso, síntese do instrutor e outras informações 
importantes relativas ao investimento e realização do trabalho. 

 
Desde já, colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos. 

 

Sobre a empresa 
 

Com 30 de anos de experiência, a Consultre é especializada em capacitação e desenvolvimento de pessoas, 
promovendo cursos abertos e In Company, palestras e seminários voltados para a Administração Pública em 12 
áreas, e mais de 80 temas. 

 
A empresa se destaca pela seriedade, competência e excelência, reconhecida pelos seus mais de 1.500 clientes 
fidelizados em vários estados do Brasil, em sua maioria órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  Desde a sua fundação, já realizou mais de 5.000 
eventos, capacitando cerca de 80.000 pessoas. Para saber mais sobre a empresa acesse  www.consultre.com.br. 

 
Missão:  Compartilhar  conhecimento  e  valores,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  humano,  visando  a 
felicidade das pessoas, família e sociedade. 

 
Valores: Foco na Felicidade - Espírito de Servir - Respeito ao Ser Humano - Excelência  - Transparência – Ética 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fotos de cursos e seminários organizados pela Consultre.
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Diferenciais da Consultre 
 

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

 
 Instrutores renomados com experiência prática; 
 Experiência e credibilidade em desenvolvimento de pessoas há 26 anos; 
 Comprometimento com o alcance do resultado esperado; 
 Apoio no planejamento e no acompanhamento do evento. 

 

Programa Ensino a Distância Consultre 
 

O Programa EAD será realizado em um ambiente virtual disponibilizado pela Consultre, contendo vídeo-aulas 
em Full HD, com acesso fácil e rápido em qualquer dispositivo para ver e rever por 60 dias corridos. Uma vez 
dentro do curso, o aluno ganha acesso aos vídeos, que são fragmentados em módulos e tópicos lineares, como 
um plano de estudo.  
 
CONDIÇÕES E REGRAS: 
 
 Os cursos EAD Consultre são realizados a distância pela Internet, onde o aluno receberá login e senha de 

acesso restrito, pessoal e intransferível, podendo assistir todos os vídeos-aula e realizar as atividades 
pedagógicas propostas. 
 

 O curso estará disponível para o aluno no período de 60 dias corridos, após sua matrícula, podendo 
acessar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Todo o conteúdo do treinamento (vídeoaulas e material de 
apoio) ficará disponível para o aluno durante o prazo de vigência de sua senha. Após este prazo, a senha 
de acesso é automaticamente bloqueada e o aluno não poderá mais acessar ao conteúdo do treinamento. 
 

 É de responsabilidade do aluno completar todo o treinamento durante o prazo de período do curso. 
 
 O aluno é responsável pelos equipamentos para acesso à plataforma e internet necessário para à 

realização das aulas. Navegador e configuração mínima: Acesso à Internet, com velocidade de conexão a 
partir de 5MBps, para assistir as vídeo aulas sem interrupções; Computador desktop ou notebook com 
processador a partir de 2Ghz, 2GB de Ram e 320Gb de HD (requisitos mínimos); Sistema Operacional 
Windows 7 ou superior; Navegador: recomendamos utilizar preferencialmente o Google Chrome 
(https://www.google.com/chrome), Firefox ou Internet Explorer 10 ou superior, já que a versão 9 trabalha 
com limitações, e as anteriores não são suportadas (no caso de Internet Explorer, precisa atualizar 
também o adobe Flash para exibir as vídeos aulas); Software para ler arquivos com formato pdf; Atualizar 
o cache do navegador: O cache pode ser atualizado pressionando Ctrl+F5; Caixa de som para ouvir as 
vídeoaula; 

 
 O aluno poderá acessar às vídeo-aulas e material de apoio do curso, pelo ambiente do treinamento, 

quantas vezes quiser, durante o prazo de validade do curso. 
 
 É proibido ao aluno fornecer seu login e senha para acesso de terceiros. O uso de todo o conteúdo do 

curso é individual, pessoal e intransferível.  
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 O atendimento ao aluno é personalizado, e contará com um professor que ficará disponível durante todo 
o período de realização do curso (60 dias). 
 

 No caso de surgimento de dúvidas sobre a matéria do treinamento, o aluno deverá enviar suas dúvidas 
exclusivamente por meio da plataforma, através do fórum de discussão.  O atendimento às dúvidas entre 
professor e aluno será exclusivamente via plataforma, não sendo possível o atendimento por telefone ou 
e-mail. O tempo de resposta ocorrerá até o dia seguinte, sempre que possível, não ultrapassando 72 horas 
de tempo de resposta. 
 

 As dúvidas enviadas deverão ser objetivas e se limitarão ao conteúdo do curso. Não serão respondidas 
questões que evidenciem ou configurem casos práticos de assessoria ou consultoria. Caso isso fique 
configurado, será elaborado orçamento específico para atendimento da solicitação, e o aluno será 
comunicado. 

 
ROTEIRO DO CURSO: 
 
Após efetivada a inscrição, o Aluno terá acesso a Sala de Aula Virtual, com as ferramentas pedagógicas 
necessárias para a preparação, sendo: 
 
 Vídeo-aulas; 
 Apresentação de slides 
 Material de apoio em formato pdf (Leituras Complementares caso haja necessidade). 
 Atividades (questionário de avaliação de aprendizagem) 
 Fórum de discussão. 
 Apostila Eletrônica de Legislação Consultre (Em casos que o curso necessite). 
 
DIREITOS AUTORAIS: 
 
É expressamente proibida a gravação, cópia ou reprodução, por qualquer meio, dos vídeos-aula e do material 
de apoio disponibilizados no Ambiente de Treinamento. Todo o conteúdo do curso (aulas, textos, material de 
apoio, conteúdo doutrinário) é de uso exclusivo da Consultre – Consultoria e Treinamento, com todos os 
direitos reservados. Todos os textos são de seus respectivos autores e estão protegidos pela Lei 9.610 de 19 
de Fevereiro de 1998. 
 
AVALIAÇÃO: 
 
 A avaliação do Curso será realizada por meio de realização de pós-testes ao final do curso ou entre os 

módulos – avaliação questionário avaliativo – disponível no ambiente virtual. Após assistir os vídeo-aulas e 
realizar a leitura complementar quando necessário, o aluno deverá fazer o questionário avaliativo no 
próprio sistema. 
 

 Caso o aluno não obtenha a aprovação na avaliação, terá que refazer a avaliação respectiva, sem custos 
adicionais. O aluno poderá realizar a mesma avaliação 2 vezes, apenas observado o prazo máximo para 
término do curso que é de 60 dias. Se ainda assim o aluno não conseguir a nota, entraremos em contato 
para avaliar as dificuldades submetendo uma nova avaliação e informaremos aos responsáveis do TRE-AL. 
 

 A não realização da avaliação no ambiente de treinamento, caracterizará abandono de curso, não 
permitindo nenhuma devolução de qualquer valor já pago, nem cobranças posteriores, nem emissão de 
certificado.  
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 A média final para aprovação em cada Avaliação será de, no mínimo, 7,0 (sete). 

 

 Esta será a forma que a Consultre tem de avaliar se o aluno está conseguindo absorver o conteúdo 
ministrado, objetivando atestar que o aluno está aprendendo. 

 
CERTIFICADO: 
 
Terá direito à certificado o aluno que estiver com os procedimentos adequados na secretaria e obtiver 
aprovação no curso dentro dos parâmetros deste Regulamento. O prazo para emissão e envio do certificado 
será de até 15 dias a contar do encerramento do curso e do preenchimento da PESQUISA DE SATISFAÇÃO pelo 
aluno. A entrega do certificado está condicionada ao preenchimento pelo aluno de seus dados cadastrais e da 
pesquisa de satisfação constante ao final do curso e disponibilizado digitalmente. 
 
TRANCAMENTO DO CURSO E IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO: 
 
 O aluno poderá trancar, em uma única oportunidade, o curso que estiver realizando na Consultre Online, 

por período não superior há 15 dias, desde que manifeste formalmente a necessidade do trancamento, 
através carta registrada a ser enviada via correios para o endereço abaixo, com cópia para o e-mail 
consultre@consultre.com.br : 
 
CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO 
A/C: DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CURSOS ONLINE 
Av. Champagnath, 645 – Centro – Vila Velha – ES CEP: 29.100-011 
 

 O trancamento realizado na forma anterior descrita, não isenta o aluno do pagamento integral do curso. 
 

 Caso o aluno não manifeste formalmente a necessidade de trancamento de seu curso, sua situação será 
caracterizada como abandono, sem ressarcimento de qualquer valor pago pelo aluno e sem emissão de 
certificado de conclusão do curso. 
 

 Após emitido login e senha de acesso ao aluno inscrito, em hipótese alguma será aceita a desistência ou 
pedido de cancelamento do treinamento pelo aluno inscrito. Na ocorrência desta hipótese, o aluno deverá 
terminar o treinamento para receber o certificado ou será caracterizado o abandono do curso, sem 
ressarcimento de qualquer valor pago pelo aluno e sem emissão de certificado caso não tenha concluído o 
treinamento no prazo dos 30 dias corridos. 

 
 
Declaro para os devidos fins que li e concordo integralmente com o Programa de 
Ensino a Distância. 
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Ensino a Distância 

GESTÃO DE PROCESSOS COM BIZAGI MODELER 
 
 

Objetivo:  
O “PROGRAMA DE ENSINO A DISTÂNCIA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS PARA O CURSO DE: GESTÃO DE PROCESSOS COM BIZAGI MODELER” tem como 
objetivo buscar um modelo de governança corporativa adequada e que permita enxergar os serviços públicos 
de forma ampla, ferramentas e metodologias baseadas em conceitos de Gerenciamento de Processos de 
Negócio ou Business Process Management (BPM) vem sendo cada vez mais utilizadas nas organizações 
públicas, seja para melhoria, seja para transformação de serviços públicos. 

 

Público Alvo: 
Agentes públicos em geral que desejam conhecer métodos e técnicas para modernização de forma ágil de sua 
organização e que atuam ou pretendam atuar como gestores ou analistas de processos de negócio. 

 

O que o aluno vai aprender: 
Conhecimentos teóricos e práticos para modelar Processos de Negócio no Bizagi Modeler com utilização da 
Notação BPM. O Bizagi Modeler somado aos conhecimentos oferecidos neste curso contribuem para a 
formação do papel de Analista de Processos, permitindo aos participantes documentar e propor melhorias e 
transformações nos Processos de Negócio das organizações, com foco a reduzir gastos, melhorar a qualidade 
dos serviços, agilizar as entregas, padronizar processos etc. 

 

Metodologia: 
Durante o curso os participantes elaborarão uma modelagem em BPMN 2.0 e farão exercícios objetivos com a 
finalidade de compreender os principais conceitos. Para compreensão da modelagem de processos será 
utilizado a ferramenta Bizagi Modeler (versão mais atual). 
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Programa: 
 
MÓDULO 1 - FUNDAMENTOS DA MODELAGEM DE PROCESSOS 
1.1 CICLO BPM 
1.1 DIAGRAMA, MAPA E MODELO 
1.2 OBJETIVOS E NÍVEIS DE DETALHAMENTO 
1.3 DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL: ALÉM DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 
1.4 AS IS E TO BE (CENÁRIO ATUAL E FUTURO) 
 
MÓDULO 2 - NOTAÇÃO BPM 
2.1 PISCINAS E RAIAS 
2.2 OBJETOS DE FLUXO 
2.3 OBJETOS DE CONEXÃO (CONNECTING OBJECTS) 
2.4 ARTEFATOS 

 
MÓDULO 3 - BIZAGI MODELER 
3.1 REQUISITOS DO SISTEMA 
3.2 INSCRIÇÃO NA COMUNIDADE 
3.3 COMO BAIXAR O BIZAGI MODELER 
3.4 INTERFACE DO USUÁRIO EM DETALHE 
3.5 MODELAGEM AS IS 
3.6 MODELAGEM TO BE 

 
 
 

Professora Alexandra Dias: 
Palestrante, instrutora e consultora especialista em Gestão por Processos, Certificada pela ABPMP International 
como CBPP® (Certified Business Process Professional). Ministra regularmente cursos e palestras sobre 
Gerenciamento de Processos de Negócio para Administração Pública, e Escola Fazendária – ESAF. Professora de 
pós-graduação Gestão por Processos SENAC/SC. Coordenou a implantação do Escritório de Processos do Poder 
Executivo do Governo do Estado de Santa Catarina (janeiro de 2015 a março de 2018). Participou de grupos de 
trabalho relacionados à transformação e melhoria contínua de processos de negócio (Secretaria de Estado da 
Fazenda, no Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, na Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Administração, Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho e Renda e Prefeitura de Gaspar). Possui especialização em Contabilidade Pública e Controle Interno 
pela Fundação Pesquisa e Desenvolvimento da Adm. Contabilidade e Economia, FUNDACE, Brasil com o título: 
Gerenciamento de Processos de Negócio aplicado à Administração Pública: um estudo de caso no Sistema de 
Gestão de Diárias da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. Especialização em Contabilidade 
Financeira e Auditoria pela USP – Universidade Católica Dom Bosco. 
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Investimento: 
 
 

PROGRAMA EAD 
Professora Alexandra Dias 

Categoria Descrição Carga Horária Valor 

 
EAD 

 Acesso para 48 servidores do TRE-AL ao AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem durante 60 dias, com carga horária no total de 30h: Vídeo 
Aula + Fórum + Questionários + Material Complementar (Slides do Power 
Point ou Leitura Complementar ou Artigos); 

 O Conteúdo estará disponível no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem a partir de 30 dias úteis após o aceite da proposta. 

 O professor irá interagir com os alunos exclusivamente através do fórum 
de discussão dentro da plataforma com carga horária máxima de 10 
horas de produtividade no AVA, não sendo possível o atendimento por 
telefone ou e-mail. O tempo de resposta ocorrerá até o dia seguinte, 
sempre que possível, não ultrapassando 72 horas de tempo de resposta. 

 As dúvidas enviadas deverão ser objetivas e se limitarão ao conteúdo do 
curso. 

 Não serão respondidas questões que evidenciem ou configurem casos 
práticos de assessoria ou consultoria. Caso isso fique configurado e tenha 
uma demanda significativa, comunicaremos ao responsável pelo projeto 
EAD TRE/AL para uma possível contratação de consultoria a parte do 
projeto. 

 
Carga horária 

30h 

TOTAL 
R$ 46.000,00 

 
 

CUSTO POR 
PESSOA: 

R$ 958,33 
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Validade da proposta 

15 dias. 
 

 

Dados para emissão do empenho 
 

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

 

 

Forma de pagamento 
 

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

 
Atenciosamente, 

 
Filipe Ahnert 
Gestor EAD/TI 
27-3340-0122 
27-98118-0144  
filipe@consultre.com.br 
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:

36003671
Título:

CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Situação:

Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

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

1 of 1 10/06/2019 15:21
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10/06/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

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

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

36003671000153

Data da consulta: 10/06/2019 15:01:30 
Data da última atualização: 10/06/2019 12:00:06

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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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.003.671/0001-53
Razão Social: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/10/2019

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/11/2019
FGTS 25/06/2019
Trabalhista Validade: 24/11/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/08/2019
Receita Municipal Validade: 30/06/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2020Validade:

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

Emitido em: 10/06/2019 14:59 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Vila Velha/ES, 22 de março de 2019 

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

comprometo-me a informar imediatamente ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

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

no decorrer do ano de 2019. 

 

 

 
                                           
 

 

 

Atenciosamente,  

 
______________________ 

Bruno Ahnert 
Gestor Comercial 

CPF: 088.318.187-83 
RG: 1299608 SSP ES 
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MAPEAMENTO,
RACIONALIZAÇÃO DE

FLUXO E MODELAGEM
DE PROCESSOS

Ênfase:( Com o uso da
ferramenta Bizagi)

 
Carta Proposta

ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO
Excelência na Capacitação e Treinamento dos Talentos Humanos do Setor Público

www.engovernobrasil.com.br  /  engoverno@gmail.com
Tel/Fax: (61) 3964-3616 – 8181-0981

Anexo Proposta+Certidões.Escola Nac. de Gov. (0554025)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 197



REALIZAÇÃO

PROGRAMA

 CURSO DE MODELAGEM E GESTÃO DE 
PROCESSOS COM O USO DO BIZAGI 

“Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deve ser feito” 
Peter Druker 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A modelagem de processos de trabalho de uma instituição está entre os princi-
pais temas tanto na administração de interesses privados quanto na administra-
ção dos negócios de empresa e instituições públicas. A razão para isso é sim-
ples: processos de trabalhos ineficientes implicam em êxito ou fracasso da insti-
tuição, e, no caso das instituições públicas, na obtenção da (in)satisfação do cli-
ente-cidadão. 
A manutenção de organizações públicas com êxito e apresentando resultados 
que gerem satisfação interna e, principalmente, externa, é o principal objetivo de 
gestores e servidores públicos, para tanto faz-se necessário a melhoria dos prin-
cipais processos de trabalho organizacionais.
 
Evitar fazer, desnecessariamente, mais do que precisamos fazer! 
Diversas instituições insistem em realizar atividades que não deveriam ser reali-
zadas, com isso atividades essenciais são deixadas de lado, ou feitas de forma 
negligente. 
O principal objetivo deste curso é prover conceitos, métodos e, principalmente, 
abordagem prática que viabilize a racionalização dos processos de trabalho que 
impactam a atuação da instituição e suas unidades

. 
OBJETIVO 

ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO
Excelência na Capacitação e Treinamento dos Talentos Humanos do Setor Público

www.engovernobrasil.com.br  /  engoverno@gmail.com
Tel/Fax: (61) 3964-3616 – 8181-0981
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Abordagem prática para capacitar os participantes a reestruturarem os principais 
processos de trabalho organizacionais de forma otimizada utilizando a ferramenta
de tecnologia da informação Bizagi.

 
RESULTADOS ESPERADOS 
Ao final do curso o participante será capaz de: 
 Conhecer os principais conceitos e elementos relacionadas a modelagem de 
processos de trabalho; 
 Conhecer a interface do Bizagi e suas principais configurações; 
 Modelar processos de trabalho na notação BPMN (Business Process Manage-
ment Notation) utilizando a ferramenta de modelagem Bizagi Modeler; 
 Utilizar de forma prática e simplificada os conceitos aprendidos nos processos 
de trabalho do dia-a-dia da organização. 

PÚBLICO-ALVO 
 Gestores e servidores públicos envolvidos com a gestão organizacional e inte-
ressados em conhecer e praticar metodologia de modelagem de processos de 
trabalho. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Apresentação sobre os principais conceitos e elementos relacionados à gestão, 
ao mapeamento e à modelagem de processo de trabalho. 
 Utilização da técnica de Matriz Cliente-Produto-Necessidade e Mapa de Produ-
tos para mapeamento de processos. 
Utilização da técnica de Análise RECI para modelagem de processos.
 Utilização de ferramentas de análise de causas e de critérios de análise de ativi-
dades.
 Conhecimento e utilização da ferramenta informatizada Bizagi na modelagem de 
processos de trabalho.
 Elaboração de diagrama BPMN (Business Process Management Notation) utili-
zando o Bizagi. 

MÉTODO 
Momentos expositivos, oficinas para simulação do método utilizando exercícios 
simulados, trabalhos individuais e situações reais do dia-a-dia dos participantes. 

ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO
Excelência na Capacitação e Treinamento dos Talentos Humanos do Setor Público

www.engovernobrasil.com.br  /  engoverno@gmail.com
Tel/Fax: (61) 3964-3616 – 8181-0981
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FACILITADOR 

Daniel Luiz de Souza
 
Formado em Administração de Empresas, Especialista em Gestão Estratégica de
Pessoas e em Planejamento Estratégico para o Setor Público. Auditor Federal de 
Controle Externo do Tribunal de Contas da União, desde 2004. Ex-Diretor de 
Melhoria de Processos de Trabalho e Governança Organizacional, Ex-Diretor de 
Planejamento e Gestão da Estratégia Institucional, ambos da Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão do TCU. Ex-secretário substituto da 
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do TCU. Professor e 
palestrante: Instituto Serzedello Correa do Tribunal de Contas da União; Editora 
Fórum; Elo consultoria; Jam Jurídica, One Cursos e Escola Nacional de Governo.
Colaborou com a elaboração dos planos estratégicos dos seguintes órgãos: 
Plano estratégico TCU 2006-2010; Plano estratégico TCU 2011-2015; e Plano 
estratégico TCU 2015-2021; Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte; Tribunal de Contas do 
Estado do Pará; Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; Tribunal 
de Contas do Estado do Amazonas. Coordenação da elaboração do Referencial 
Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública;
Coordenação da elaboração a cartilha 10 passos para a boa governança; 
Elaboração da revisão do manual de gestão de projetos do TCU (2008). Co-Autor
do Livro Gestão e Governança Pública para Resultados – uma visão prática. 
Editora Fórum. 2017.

INVESTIMENTO

Valor do Curso: R$ 24.980,00 (vinte e quatro  mil  novecentos e oitocentos reais). PARA 
48 SERVIDORES
Incluso: Material de apoio, apostilas, doutrina, certificados, legislação, passagens aéreas
hospedagens e alimentação do docente.
Duração: 16 horas/aula.
Horário:  8.30 às 12.30 horas e de 14.00 às 18.00 horas. 
Data de Realização:  a ser definido.
Local de realização: Nas dependências do próprio órgão.

ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO
Excelência na Capacitação e Treinamento dos Talentos Humanos do Setor Público

www.engovernobrasil.com.br  /  engoverno@gmail.com
Tel/Fax: (61) 3964-3616 – 8181-0981
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DADOS DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS LTDA., com
sede no SCS Quadra 02, Bloco “C”, Sala 108, Ed. Serra Dourada, CEP: 70.317-900, Brasília - DF, CNPJ nº
26.997.528/0001-70 e Inscrição no CF/DF número 07.377.022/001-60,  cadastrada no SICAF.   Outras
informações sobre o Curso poderão ser obtidas através do Fone/Fax (0xx61) 3964-3616, e pelo e-mail
engoverno@gmail.com — ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO - www.engoverno.com.br — Crédito
em Conta Corrente - Banco do Brasil S.A. - C/C N 48.063-0 - Ag. 1003-0 ou Nota de Empenho. 

Fundamentação para Contratação do Curso:

Encaminhamos a fundamentação para a contratação dos nossos serviços sem a necessidade de licitação,
segundo a Secretaria Federal de Controle: Para se contratar a Escola Nacional de Governo não há a
limitação dos R$ 16 mil, relativamente à dispensa de pequeno vulto relacionada no inciso II, art. 24 da
Lei nº. 8.666/93; O Egrégio Tribunal de Contas da União entendeu que a inexigibilidade de licitação para
a contratação de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal é a regra geral, conforme Decisão/TCU/nº
439/98, in DOU de 31/07/1998 (disponível em http//www.tcu.gov.br;  na parte de jurisprudência).  A
contratação  se  dá  pelo  art.  25  daquela  Lei,  independentemente  do  preço  (que  pode,  inclusive,
ultrapassar os R$ 8 mil (oito mil reais).

ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO
Excelência na Capacitação e Treinamento dos Talentos Humanos do Setor Público

www.engovernobrasil.com.br  /  engoverno@gmail.com
Tel/Fax: (61) 3964-3616 – 8181-0981
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07/06/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=5d624bc79a86fb309ba2527a4d3f246f 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
26997528

Título:
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUI

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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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: 26.997.528/0001-70
Razão Social: INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIENCIAS

SOCIAIS LTDA
Nome Fantasia: ESCOLA NACIONAL DE GOVERNO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2019

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

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

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

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/09/2019
FGTS 07/06/2019
Trabalhista Validade: 14/06/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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

Emitido em: 07/06/2019 12:06 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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07/06/2019 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:

26997528/0001-70

Data da consulta: 07/06/2019 13:27:49
Data da última atualização: 07/06/2019 04:45:08

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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Proposta de Preços 
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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 

 

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Brasília/DF, 28 de maio de 2019. 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

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

Tema: Curso: BPM - Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process 

Management). 

 

Prezados Senhores, 

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

ministração de curso in company, com o tema proposto. 

Segue inicialmente nossos dados: 

Razão Social IOC Capacitação Ltda. 

CNPJ 10.825.457/0001-99 

Inscrição Estadual 07.520.699/001-64 

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

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

Validade Proposta 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Pagamento Logo após a prestação dos serviços 

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

Representante Legal 
 

Nome: Ione Chaves de Oliveira 

Nacionalidade: Brasileira 

RG nº 952.968 SSP/DF 

CPF nº 372.962.481-49 

Cargo/Função: Sócia-Diretora 

 

Atenciosamente, 

 

                                                                  IOC Capacitação Ltda. 

Ione Chaves de Oliveira 

Sócia-Diretora. 
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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 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
CARGA  

HORÁRIA 
UND. QTDE VALOR 

01 

 

Prestação de serviços para ministração de 

curso in company, com o tema Curso: BPM - 

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM 

– Business Process Management). 

 

16  

Horas 

01 

Turma 

48 

Pessoas 
R$ 48.004,60 

Valor Total  R$ 48.004,60 

Valor Total por Extenso: Quarenta e oito mil e quatro reais e sessenta centavos. 

**Todos os direitos autorais e de imagem são de exclusividade da One Cursos vedada à gravação e a 

reprodução de todo material e aula ministrada deste curso** 

 

 

Brasília/DF, 28 de maio de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

IOC Capacitação Ltda. 

Ione Chaves de Oliveira 

Sócia-Diretora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Proposta+Certidões. One Cursos (0554029)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 208



 

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 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

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

Data para a Realização do Curso: a definir. 

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

Local do Curso: Em local a ser definido e de responsabilidade da One Cursos. 

 

Responsabilidade da One Cursos: 

1. Pagamento de Honorários do instrutor; 

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

canetas, blocos de anotações); 

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

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

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

branco ou flip chart e canetas de cores variadas. 

 

Responsabilidade da Empresa Contratante: 

1. Enviar listagem com os nomes para confecção certificados; 

2. Empenho para emissão da nota fiscal; 

 

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

das obrigações desta solicitação e que atendemos todas as condições. 

 

Brasília-DF, 28 de maio de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 

IOC Capacitação Ltda. 

Ione Chaves de Oliveira 

Sócia-Diretora 
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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 

 

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

indiretamente na prestação dos serviços; 

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

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

estabelecidas no Decreto nº 5450 de 31.05.2005; 

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

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

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

dezesseis anos; 

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

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

ocorrências posteriores; 

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

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

setembro de 2009 da SLTI/MP; 

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

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

inciso III do art.5º da Constituição Federal. 
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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 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Curso: BPM - Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process 

Management). 

 

OBJETIVO 

Apresentação:  

 

Segundo o BPM CBOK 3.0 o “Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business 

Process Management) é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma 

organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta 

a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, 

métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar 

e estabelecer a governança de processos”. 

 

Objetivo: 

O curso visa capacitar técnicos e gestores, em todos os níveis, para compreender e utilizar 

efetivamente os métodos, técnicas e ferramentas associadas à disciplina de BPM, de modo a 

assegurar o melhor alinhamento possível entre a estratégia, a ação e o resultado obtido. 

Tais conhecimentos e habilidades são extremamente necessários e, por isso, muito valorizados 

nas organizações, assegurando um importante diferencial competitivo para os profissionais que 

os possuem. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Gestores de nível estratégico e gerentes e técnicos das áreas relacionadas ao planejamento e 

gerenciamento de processos e projetos nas organizações públicas, privadas e do Terceiro Setor. 

 

PROGRAMA DO EVENTO 

 Teoria sobre Gestão e Mapeamento de Processos. 

 Gestão de Processos x Gestão por Processos. 

 Gestão de mudanças com apoio de Gestão de Processos. 

 Mapeamento de Processos. Cadeia de valor e Macroprocessos. 

 Interligação entre processos. 

 Visão holística da organização através dos processos. 

 Tomada de Decisão através do mapeamento e gestão de processos. 

 Compreensão das atividades e processos de negócio. 

 Hierarquização e padronização de processos. 

 Modelagem de processos por critério de priorização. 

 Modelagem BPMN (Business Process Model and Notation). 

 Elicitação de processos: 

 Entrevistas,Check-List, Brainstorming e Benchmarking; 
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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 

 

 Como criar equipes de modelagem de processos. 

 Automação de rotinas, melhoria contínua e mapeamento organizacional. 

 Redesenho de processos e identificação de oportunidades de melhoria para o negócio. 

 Ciclo PDCA. 

 Qualidade na rastreabilidade dos fluxos mapeados e dos fluxos decisórios. 

 Modelando processos através da ferramenta Bizagi. 

 Aplicação de avaliação quantitativa de desempenho. 

 
 

 

DESCRIÇÃO DOS INSTRUTORES 

INSTRUTOR: Weskley Rodrigues 

Pós-graduado em Administração Pública e Graduado em Administração com foco em Comércio 

Exterior. Servidor público federal desde 2010. Possui certificação internacional em Gestão de 

Processos de Negócios CBPP® (Certified Business Process Professional) pela ABPMP® 

International (Association of Business Process Management Professionals). Professor e 

palestrante na área de Gestão Pública. Possui experiência em ensino presencial e a distância 

em Administração Geral e Pública, bem como ampla experiência em Governança Pública, 

Gerenciamento de Projetos e em Planejamento Estratégico. Professor e orientador pedagógico 

nos cursos de Gestão de Projetos e Indicadores de Desempenho da ESMPU – Escola Superior 

do Ministério Público da União. Atualmente, ocupa o cargo de Secretário de Gestão Estratégica 

do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

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

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

critério do órgão.  

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

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

curso. 
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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 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

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

Tema: Curso: BPM - Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process 

Management). 

 

 

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

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

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

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

adicionais que se façam necessários. 

 

 

Brasília/DF, 28 de maio de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 

IOC Capacitação Ltda. 

Ione Chaves de Oliveira 

Sócia-Diretora 
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07/06/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=5d624bc79a86fb309ba2527a4d3f246f 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
10825457

Título:
IOC CAPACITACAO LTDA

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.825.457/0001-99
Razão Social: IOC CAPACITACAO LTDA
Nome Fantasia: ONE CURSOS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/07/2019

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/09/2019
FGTS 07/06/2019
Trabalhista Validade: 07/09/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/08/2019
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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

Emitido em: 07/06/2019 12:08 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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07/06/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

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

CPF / CNPJ: 

CONSULTAR

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

10825457000199

Data da consulta: 07/06/2019 12:14:18 
Data da última atualização: 07/06/2019 04:45:08

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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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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Curso Mapeamento e Gestão de Processos 

 

 
 
 

 

 
 

Proposta Técnica e Comercial de Prestação de Serviços 

 
 

 
 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 
 
 
 
 
 
 

Aos cuidados de: 
 

Allan Fon Andrade 
Analista Judiciário 

 
SRACF/CODES 

 
 
 
 

Brasília, 28 de maio de 2019  
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REF.: Prestação de Serviços de Treinamento: Curso Mapeamento e Gestão de Processos  

 

Prezado Senhor: 

A empresa ProValore Consultoria e Treinamento Gerencial, de razão social EADPRO Treinamento e 

Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda., oferece seus serviços de realização de duas turmas 

do curso presencial de Mapeamento e Gestão de Processos para um público de 48 participantes do 

TRE Alagoas. 

 

Comprometemo-nos a negociar com base nas discriminações da presente proposta até o dia 27 de 

novembro de 2019, um prazo de validade de 180 dias. Após este prazo as novas condições pactuadas 

podem resultar em novo acordo o fechamento do respectivo Contrato de Prestação de Serviços.  

 

Desde já nos colocamos à disposição para auxiliar no detalhamento do escopo e no planejamento do 

projeto de capacitação visando otimizar os resultados de aprendizagem e a satisfação da organização 

e dos treinandos com a captura e aplicação das melhores práticas gerenciais da atualidade.    

 

Atenciosamente, 

 

 

Joel Solon Farias de Azevedo – Diretor 

EADPRO Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. 

SHN/SQ 314 Bloco i Loja 211 – Asa Norte 

Brasília - DF CEP 70767-090 

Fone 61 4042 3586 

Celular 61 98111 3586 

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

A ProValore é uma empresa de consultoria de gestão e desenvolvimento gerencial focada no setor 

público e especialmente no Poder Judiciário, onde atua há quase dez anos, em todos os estados 

brasileiros. 

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

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

projetos e gestão de pessoas, especialmente no Poder Judiciário. 

Nossos consultores são reconhecidos nacionalmente e tem notória especialização na gestão do 

Poder Judiciário, com experiência direta na coordenação do projeto de implantação do 

Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário, no Conselho Nacional de Justiça, de 2008 a 

2010. 

Nossas metodologias e abordagens pressupõem a transferência de conhecimento por meio de 

treinamentos práticos e exercícios de proposição de melhorias na forma de planos e projetos 

viáveis de implementação rápida e resultados idem, na organização. 

Nossos projetos são ajustados especificamente para o atendimento das particularidades de cada 

organização atendida. 

II. Objeto da prestação de serviço 

O objeto da prestação de serviço está delimitado à realização de duas turmas presenciais do curso 

Mapeamento e Gestão de Processos para 48 participantes desse Regional. 

 

III. Regime de execução do projeto 

a) Público envolvido e beneficiado diretamente 

Profissionais de todas as áreas de formação, servidores públicos em geral, direta ou 

indiretamente envolvidos com análise e melhoria de processos de negócio. 

 

b) Objetivos e resultados esperados 

A gestão de processos é reconhecidamente um dos caminhos mais rápidos e eficientes de ganho 

de desempenho utilizados pelas organizações que executam a sua estratégia e alcançam os 

resultados esperados. 

 

A análise e melhoria dos processos de negócio da organização tem correlação direta com os seus 

resultados e a satisfação de seus clientes. 

 

A racionalização de processos e a automação de atividades repetitivas e previsíveis dão resultado 

imediato em termos de eficiência operacional. 

 

O desdobramento da estratégia corporativa para os processos e a identificação de potenciais 
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projetos de melhoria e mudança nos processos são fatores críticos de sucesso para o alcance dos 

resultados esperados. 

 

A gestão de processos atua diretamente na redução de custos, na redução de riscos, no estímulo 

à inovação, e principalmente no ganho de efetividade visando tornar a organização mais 

competitiva e sustentável. 

 

c) Data, local e horário de realização 

Curso presencial com duas turmas sequenciadas na mesma semana, a serem realizadas no 

período de melhor conveniência para o Regional e combinado de comum acordo entre 

contratante e contratada. 

 
d) Programa do curso 

 

Módulo 1 – Planejamento do projeto 

 

Planejar a transformação dos processos de negócio 

Avaliar riscos positivos e negativos da implantação dos novos processos 

Garantir o alinhamento estratégico dos processos 

 

Módulo 2 – Análise de desempenho dos processos atuais 

 

Sensibilizar para gestão da mudança com engajamento 

Diagnosticar problemas na gestão dos processos com comprometimento de solução 

Estabelecer plano de ação de melhorias de processos 

 

Módulo 3 – Redesenho dos processos 

 

Redesenhar processos de negócio com modelagem BPMN no software BIZAGI 

Confeccionar indicadores de desempenho e metas para os processos 

 

Módulo 4 – Transformação dos processos 

 

Ativar os novos processos com comunicação e sensibilização 

Realizar operação assistida com capacidade de gestão 

Apurar resultados com clareza 

Gerenciamento ágil do portfólio de projetos e de processos 

 

e) Carga horária  

O curso tem duração de dois dias uteis consecutivos e carga horária de 16 horas. 
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f) Instrutores sênior e prováveis instrutores do curso  

 

Joel Solon Farias de Azevedo, MBA, PMP, CBPP  

Diretor da ProValore Consultoria e Treinamento Gerencial 

Formação: 

- Bacharel em Administração de empresas e comércio exterior 

- MBA em Gestão Estratégica de Organizações com Ênfase no Balanced Scorecard 

- MBA em Gerenciamento de Projetos com PMBOK 

- MBA em Metodologia de Educação a Distância 

Certificações: 

- PMP, Project Management Professional, pelo PMI 

- CBPP, Certified Business Process Professional, pela ABPMP 

Instrutor, tutor e professor de pós-graduação nas áreas: 

- Planejamento e Gestão da Estratégia e BSC 

- Gestão de Projetos 

- Gestão de Processos 

Gerente de projetos especialista em: 

- Planejamento e Gestão da Estratégia com uso do BSC 

- Gerenciamento de Projetos e Gestão de Portfólio de Projetos 

- Gestão de Processos 

Experiência de 25 anos em auditoria, governança e gestão pública. 

Experiência de 15 anos no Poder Judiciário, atuando nas assessorias de gestão estratégica do 

Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, implantando escritórios de 

projetos e coordenando a implantação do Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário, 

no CNJ. 

Experiência profissional de 18 anos no Banco do Brasil, atuando em projetos inovadores de 

alcance nacional na área de varejo bancário. 

Currículo completo em  

https://br.linkedin.com/in/joelsfazevedo 

 

 

Jeann Karlo de Melo Vieira, MBA, CBPP, Black Belt, Coach 

Delegado Regional da ABPMP-DF. 

Mestrando em Administração Pública. 

Certificado Certified Business Process Professional Blue Seal (CBPP) pela Association of Business 

Process Management Professionals ABPMP-Brazil. 

Especialista na Metodologia Lean SixSigma com graduação Black Belt. 

Palestrante Internacional. 

Coach Certificado Internacional (Holo)Mentoring e Coaching pelo Instituto Isor. 
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Professor de Pós-Graduação na área de gestão organizacional: Gestão Estratégica, 

Gerenciamento de Projetos e Processos de Negócio, Desenvolvimento Gerencial. 

Avaliador e Consultor Voluntário do Programa Gespública. 

Graduado em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior. 

Pós-graduado em Direito Público e em Comportamento Organizacional. 

Analista Administrativo na Agência Nacional de Telecomunicações desde 2005, e Gerente de 

Desenvolvimento Organizacional de 2008 a 2012, Coordenador do Escritório de Projetos e 

Processos de 2013 a 2015, Grupo de Implementação da Estratégia da Anatel desde 2015. 

Currículo completo em 

https://www.linkedin.com/in/jeann-vieira-cbpp-explorer-blackbelt-coach-33729653/ 

  

IV. Metodologia, material didático, avaliação e certificação 

A abordagem do treinamento faz uso de exemplos e estudos de caso aplicados à realidade dos 

participantes, promovendo e incentivando a interação entre os treinandos e entre os treinandos e 

os tutores, e assim promovendo a aprendizagem.  

 

O material impresso na forma de apostila possibilita o acompanhamento e facilita o aprendizado. 

 

Os participantes considerados aprovados de acordo com os critérios definidos pela contratante 

recebem certificado de participação. 

 

V. Ambiente de aprendizagem: 

O ambiente de aprendizagem pode ser cedido pela contratante ou pela contratada, de acordo com 

a opção escolhida. 

 

O ambiente ideal é do tipo sala de aula com cadeiras móveis que permitam o trabalho em grupo, 

com o apoio de projeção de vídeo e áudio amplificado, apenas para salas grandes, e com quadro 

branco ou negro e flip-chart para anotações. 

 

É requisito para este curso instrumental a disponibilização de pelo menos um computador para 

cada dois participantes, no formato de sala de aula de cursos de informática. Podem ser utilizados 

notebooks com sistema operacional Windows. 

 

VI. Justificativa e entendimento da demanda 

O Judiciário brasileiro adotou a partir de 2009 um modelo de gestão integrado, com objetivos e 

desafios negociados e estabelecidos como política nacional, com a coordenação e facilitação do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Já nos objetivos estratégicos de 2009 e depois revistos e nomeados como macro desafios em 2014 

para o período 2015-2020, constam metas de eficiência, eficácia e efetividade, traduzidas na 
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necessidade de redução do tempo do processo e consequentemente também o seu custo, tendo 

como premissa a eliminação de atividades proporcionada pelo processo eletrônico. 

Ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas da União implantou a governança pública ou judiciária, a 

governança de TI, a governança de gestão de pessoas e a governança de aquisições. 

A gestão de processos é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, medir, monitorar 

e controlar os processos de trabalho da organização, alinhados aos objetivos estratégicos, por meio 

do mapeamento, tornando-os mais eficientes e eficazes, cujo resultado é gerar maior valor público 

para a instituição. 

 

O mapeamento e redesenho de processos é uma ferramenta gerencial que tem como objetivo 

identificar as informações, o fluxo, as partes envolvidas, capacidades, competências e recursos 

envolvidos num processo de trabalho. Tanto o mapeamento como o redesenho de processo deve 

ser feito com vistas na otimização dos fluxos de trabalho, sempre em busca de atender, com 

efetividade, as diversas demandas da sociedade. 

 

Assim, a gestão de processos é a estratégia mais adequada para aumentar a efetividade e os 

resultados da organização a partir da priorização e otimização dos processos de trabalho 

finalísticos, de apoio e gerenciais capazes de entregar os serviços públicos de forma a atender aos 

requisitos e expectativas de suas partes interessadas. 

 

VII. Investimento por turma (estimativa de duas turmas no total, realizadas na mesma 

semana) 

 

Ambiente Duração 
Carga 

horária 
Participantes Instrutor 

Investimento 

unitário 

Investimento 

total 

In company 2 dias 
16 

horas 
24 Sênior R$ 750,00 R$ 18.000,00 

Espaço 

locado pela 

contratada 

2 dias 
16 

horas 
24 Sênior R$ 875,00 R$ 21.000,00 

 

O curso tem duas opções: 

a. In company no ambiente da contratante, cujo investimento total importa no valor total 

de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por turma e individual de R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais), nas condições acima. O investimento total das duas turmas com 48 

participantes é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais);  
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b. Realizado em espaço cedido pela contratada, cujo investimento total importa no valor 

total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) por turma e individual de R$ 875,00 

(oitocentos e setenta e cinco reais), nas condições acima. O investimento total das duas 

turmas com 48 participantes é de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 

 

Em ambos os casos, todas as despesas diretas e indiretas incluindo impostos estão inclusas. 

 

VIII. Condições de pagamento 

Os pagamentos estão condicionados à realização da turma e posterior entrega da nota fiscal de 

prestação de serviços pela contratada. 

 

Os dados bancários da empresa, necessários aos pagamentos, são: 

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

CNPJ: 12.991.627/0001-30 

Banco: Banco do Brasil S.A. 

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

Conta: 39.153-0 

 

IX. Condições gerais da proposta 

A presente proposta técnica e comercial tem o prazo de validade de 180 dias, findo o qual poderá 

estar sujeita a modificações que possam resultar em novas negociações para o fechamento do 

respectivo Contrato de Prestação de Serviços. 

 

X. Acordo de confidencialidade 

As informações contidas neste documento, sobre metodologia, produtos e serviços são de 

propriedade da ProValore, sendo sua duplicação permitida apenas para uso interno, no contexto 

desta proposta, não podendo ser utilizada como fonte de informações a terceiros ou para 

atividades não contempladas no âmbito desta proposta. 

 

A metodologia utilizada durante o trabalho e as oficinas, bem como as apresentações, planilhas, e 

outros documentos aos quais a contratante terá acesso são de propriedade da ProValore e não 

poderão ser duplicados sem sua a prévia autorização. 

 

Todas as informações fornecidas pela contratante à ProValore não serão divulgadas, exceto sob 

solicitação e autorização formal da contratante. 

 

XI. Informações legais adicionais 

Recomenda-se a inexigibilidade de licitação, com fulcro nos arts. 25, II, e 13, VI, da Lei n.º 8.666/93. 

 

Os requisitos para a regularidade da contratação foram tratados nas Súmulas TCU 252 e 264: 
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Súmula 252: A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que 

alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três 

requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, 

natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. 

 

Súmula 264: A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com 

pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de 

serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de 

subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes 

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

  

Anexo Propostas+Certidões.Pro Valore (0554031)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 227

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


      10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CNPJ 12.991.627/0001-30 

SHN/SQ314 Bloco i/211 – Asa Norte - Brasília - DF CEP 70767-090 
www.provalore.com.br  

XII. Tribunais Regionais Eleitorais atendidos pela ProValore: 
O total de projetos realizados pode ser consultado de forma segmentada por justiça 
especializada ou por região em: https://www.provalore.com.br/clientes/ 
 
 

 
Cordialmente, 

 
Joel Solon Farias de Azevedo, MBA,  PMP, CBPP 

EADPRO Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. 
Sócio-diretor 
Administrador CRA 13408 DF 
Certificado PMP 1351341 
Certificado CBPP 2013BR00333 
Fones 61 40423586 e 61 981113586 
Email joel@provalore.com.br  
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07/06/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=5d624bc79a86fb309ba2527a4d3f246f 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
12991627

Título:
EADPRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSI

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 12.991.627/0001-30
Razão Social: EADPRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

GERENCIAL LTDA
Nome Fantasia: EADPRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/09/2019

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

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

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

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/09/2019
FGTS 10/06/2019
Trabalhista Validade: 30/11/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

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

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

Emitido em: 07/06/2019 12:06 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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07/06/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

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

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

12991627000130

Data da consulta: 07/06/2019 12:14:18 
Data da última atualização: 07/06/2019 04:45:08

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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ProValore 

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

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

 

DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 
 
 
 

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

Brasília – DF, 22 de março de 2019 
 

 
_______________________________________________ 

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

CNPJ: 12.991.627/0001-30 
Fone 61 4042 3586 

Celular 61 98111 3586 
E-mail joel@provalore.com.br  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
Senhor Diretor,
Em atenção à Decisão 1506 0541920, os autos foram

encaminhados à CODES/SRACF com o objetivo de colher propostas
para contratação de curso para utilização do Sistema Bizagi, nos
termos do ato decisório supra mencionado.

A CODES/SRACF, por meio da Informação 3644 0553940,
apresentou propostas para a contratação do curso pretendido, na
modalidade EAD ou presencial, com os respectivos valores,
ressaltando que a disponibilidade orçamentária comporta, hoje, o
montante de R$ 18.032,00 (dezoito mil e trinta e dois reais) para
atender às despesas com contratações. Acrescenta que deixou
preservado, em sistema interno, o montante de R$32.000,00 (trinta e
dois mil reais) para atender à demanda objeto destes autos

Informa, ainda, que este Tribunal não dispõe, atualmente,
de ambiente de treinamento adequado para acomodar o evento em
tela.

Desta feita, encaminho os autos a Vossa Senhoria para
apreciação e evolução ao Comitê responsável pela implantação da
Política da Gestão de Riscos no âmbito deste Órgão, caso entenda
conveniente.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 12/06/2019, às 15:39, 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
0554655 e o código CRC 6F36C5E5.

0001004-07.2019.6.02.8000 0554655v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3686 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhor Diretor-Geral,
 
Na presente data, a SRACF recebeu por correio eletrônico mais uma
proposta de capacitação em mapeamento de processos com
utilização da Ferramenta Bizagi, a qual segue anexada.
Para efeito de comparação com as demais propostas constantes na
informação emitida por esta Seção (0553940), apresentamos abaixo
um quadro resumo nos moldes do que foi apresentado.
 

Promotora Nome do
Curso

Carga
Horária Modalidade Custos c/

Contratação

INAED
 

Modelagem
de
Processos,
com Bizagi
Process
Modeler
EAD

16h00 EAD R$ 59.150,56

 
Dado o exposto, retornamos os presentes autos para prosseguimento
da análise e pronunciamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 12/06/2019, às 18:22, 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
0555408 e o código CRC 47837CF6.
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Proposta do Curso de 
Modelagem de Processos, com 

Bizagi Process Modeler EAD 
(Cessão dos Direitos de Uso) 
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PROPOSTA Nº 016/2019. Rev.02 

 

 

 

Ào  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Att:. Sr. Allan Andrade 

Analista Judiciário  

SRACF/CODES 

  

 
PROPOSTA DE TREINAMENTO PARA O TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

1. Título  

Modelagem de Processos, com Bizagi Process Modeler EAD (Cessão dos 

Direitos de Uso). 

 

2.  Objetivos 

Preparar os profissionais do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, selecionados 

para participarem do curso em modelagem de processos, utilizando o Bizagi 

Process Modeler. 

 

3. Público-Alvo 

Profissionais do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que necessitem aprimorar 

seus conhecimentos na área de gerenciamento de processos ou que buscam 

atualização profissional, principalmente com o foco em modelagem de processos 

utilizando o Bizagi Process Modeler. 

 

4. Diferenciais do curso 

Curso desenvolvido e conduzido pelo Consultor de Empresas, com mais de 17 

anos de experiência em projetos de Consultoria, que é CBPP (Certified Business 

Process Professional) categoria Red Seal e também atua como professor de 

cursos de pós graduação e palestrante | André Menelau. ▪ Conteúdo totalmente 
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alinhado com as áreas de conhecimento de BPM segundo o BPM CBOK® V3.0; ▪ 

Curso com parte teórica, mas com parte prática, onde os participantes poderão 

aplicar diretamente no seu trabalho. 

 

5. Carga horária, metodologia e número de participantes 

O Curso de Mapeamento e Modelagem de Processos com notação BPMN, 

utilizando o Bizagi Process Modeler, na versão On Line, tem uma carga horária 

total de cerca de 16 horas, considerando 16 vídeo aulas com cerca de 30 minutos 

cada e 08 fóruns ao vivo com 1 hora cada. Todo conteúdo deverá ser ministrado 

no período de 30 dias. Além disso, há a disponibilidade do professor para 

esclarecimento de dúvidas através de fóruns off line e por e-mail, durante o 

período de 01 ano a partir do início da capacitação, com um tempo máximo de 

reposta de 48 horas (a partir do recebimento do e-mail). As vídeo aulas, fóruns off 

line e materiais estarão disponíveis para 48 participantes na plataforma de cursos 

da instituição pelo período de 01 ano, com data de início e término a serem 

estabelecidas posteriormente entre as partes. 

 

6. Conteúdo programático 

Módulo Introdutório  

• Introdução à disciplina de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) 

e o BPM CBOK (Corpo Comum de Conhecimento em Gerenciamento de 

Processos de Negócio);  

• Tipos de Processos;  

• Entendimento do Objetivo do Projeto;  

• Conceitos e exemplos de processos de negócio;  

• Processos com o Foco DO Cliente (Outside – In);  

• Elo entre Estratégia e Processos;  

• Organização Orientada por Processos;  

• Estrutura Funcional X Estrutura Orientada por Processos;  

• Arquitetura de Processos e Cadeia de Valor de Processos;  

• Mapeamento e Modelagem de Processos; e 
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• Exemplo de metodologia para Projetos de Melhoria ou Transformação de 

Processos e ferramentas a serem utilizadas.  

 

Módulo I– Modelagem de Processos e Notação BPMN  

• Introdução;  

• Participantes do processo;  

• Tarefas, atividades e subprocessos;  

• Eventos de início, intermediário e finalização;  

• Conectores de fluxo de execução;  

• Desvios de fluxo: inclusivo, exclusivo, paralelo e complexo;  

• Piscinas e raias, transições e mensagens;  

• Tratamento de exceções;  

• Transações e compensações;  

• Erros comuns no desenho de BPMN, com indicações das melhores 

práticas; e 

• Elementos de exceção e compensação.  

 

Módulo II – Diagramar processo em BPMN no Bizagi Process Modeler  

• Apresentação da ferramenta de modelagem de processos Bizagi Process 

Modeler e suas funcionalidades o Desenvolver o fluxo do processo com 

BPMN 2.0;  

• Documentar o processo;  

• Publicar o processo;  

• Personalizar o modelo de publicação em Word;  

• Compartilhar o processo (Modo de Colaboração); e  

• Casos Práticos de Modelagem de Processos com o Bizagi Process 

Modeler. 

 

Nota: 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo INMETRO e IAF, cursos com 

conteúdo genérico e que divulguem informações disponíveis ao domínio 

público não são considerados consultoria e não ferem o compromisso de 
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independência de organismos certificadores. Os cursos ministrados pelo 

INAED encontram-se plenamente enquadrados nesta categoria. 

 

7. Responsabilidades 

7.1 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

- Alinhar com o INAED as expectativas quanto aos resultados esperados; 

- Selecionar os 48 (quarenta e oito) participantes;  

- Manter o INAED informado quanto às mudanças e/ou melhorias que se façam 

pertinentes após a aprovação desta proposta; 

- Garantir a realização do treinamento no período consensadas/formalizadas; e 

- Assumir despesas não previstas nesta proposta. 

 

7.2 INAED 

- Realizar o treinamento conforme padrões estabelecidos e de acordo com a 

programação/conteúdos previamente estabelecidos; 

- Garantir o cumprimento das agendas previamente consensadas; 

- Designar facilitadores com a formação e as competências requeridas para o 

objeto do serviço que originou esta proposta; 

- Entregar os treinamentos objetos desta proposta; e 

- Apresentar outras proposições/sugestões de melhorias ao longo do processo, de 

forma a contribuir para uma maior assertividade quanto aos resultados esperados 

pela Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

8. Período de Realização 

O período de entrega total do curso é de um ano a contar da data de 

disponibilização da plataforma. Seu início deverá ser consensado com o 

contratante. 

 

9. Investimento e Forma de Pagamento 

Para a cessão do Curso de Modelagem de Processos com Bizagi Process 

Modeler, na versão On Line, o valor totaliza R$ 59.150,56 (cinquenta e nove mil 

cento e cinquenta reis e cinquenta e seis centavos), a ser pago da seguinte forma: 
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➢ Mediante emissão de Nota Fiscal, por parte da empresa RODRIGUES 

PIMENTEL EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, CNPJ Nº 11.517.396/0001-

65, conforme Nota de Empenho emitida pelo TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, após o início e conclusão do curso, que é de 

30 dias. 

A cessão contempla o CONTRATANTE utilizar o Curso de Modelagem de 

Processos com Bizagi Process Modeler em sua plataforma de cursos para 48 

profissional da CONTRATANTE.  

Demais Condições Técnicas - Comerciais: 

a) Nos valores acima mencionados estão inclusos todos os custos e 

despesas referentes à carga horária do(s) instrutor(es); 

b) Nos valores acima mencionados estão inclusos todos os impostos 

incidentes sobre os serviços prestados; 

c) Os termos desta proposta são válidos por 20 dias a partir da data de sua 

emissão; 

d) O valor apresentado nesta proposta, bem como a forma de pagamento não 

permite cancelamento do contrato caso a prestação de serviço já tenha 

sido iniciada. Caso o CONTRATANTE opte por rescindir o Contrato antes 

da conclusão, que é de 30 dias, deverá pagar o valor proporcional aos dias 

de disponibilização da plataforma. 

 

São Luís, 12 de junho de 2019.  

 

  

               Jaqueline Pimentel Dias Carneiro 
                               Diretora – INAED 
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07/06/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=5d624bc79a86fb309ba2527a4d3f246f 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
11517396

Título:
Credor/Devedor não existente no Siafi

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RODRIGUES PIMENTEL EDUCACAO CONTINUADA LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.517.396/0001-65
Certidão nº: 173760898/2019
Expedição: 07/06/2019, às 13:09:05
Validade: 03/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que RODRIGUES PIMENTEL EDUCACAO CONTINUADA LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
11.517.396/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 11.517.396/0001-65

Razão
Social:

RODRIGUES PIMENTEL EDUCACAO CONTINUADA LTDA

Endereço: AV GETULIO VARGAS / 88 / MONTE CASTELO SAO LUIS - MA

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei  8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/05/2019 a 27/06/2019

Certificação Número: 2019052904250654620627

Informação obtida em 07/06/2019 13:11:08

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 07/06/2019 13:10
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RODRIGUES PIMENTEL EDUCACAO CONTINUADA LTDA
CNPJ: 11.517.396/0001-65

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal  do Brasil  (RFB) com
exigibil idade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;
e

1. 

não  constam  inscrições em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  na  Procuradoria-Geral  da
Fazenda Nacional (PGFN).

2. 

Conforme  disposto  nos arts.  205  e  206  do  CTN,  este  documento  tem  os mesmos efeitos da
certidão negativa.

Esta  certidão  é  válida  para  o  estabelecimento  matriz  e  suas fi l iais e,  no  caso  de  ente
federativo, para  todos os órgãos e  fundos públicos da administração direta  a  ele  vinculados.
Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão  emitida  gratuitamente  com  base  na  Portaria  Conjunta  RFB/PGFN  nº  1.751,  de
2/10/2014.
Emitida às 05:46:52 do dia 17/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2019.
Código de controle da certidão: 7681.B2AA.9B3F.806B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSe...

1 of 1 07/06/2019 13:16
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07/06/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

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

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

11517396000165

Data da consulta: 07/06/2019 12:14:18 
Data da última atualização: 07/06/2019 04:45:08

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

Nenhum registro encontrado
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DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que os sócios/proprietários da RODRIGUES PIMENTEL 

EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, CNPJ nº11.517.396/0001-65, não 

são sócios, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros ou juízes 

vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ou ainda, de 

servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, de acordo 

com o que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº 7/2015, com 

redação dada pela Res. CNJ nº 229/2016. 

 

 

 

São Luís, 09 de abril de 2019.  

  

Jaqueline Pimentel Dias Carneiro 

Diretora 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3737 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhor Diretor-Geral,
 
Recebemos hoje, por correio eletrônico, mais uma proposta
(0556495) de capacitação em mapeamento de processos com
utilização da Ferramenta Bizagi, a qual segue anexada.
Para facilitar a análise refizemos, abaixo, o quadro com o resumo
comparativo de todas as propostas apresentadas.
 
 

Instituição
Promotora Nome do Curso Carga

Horária Modalidade Custos c/
Contratação

CompanyWeb

proposta 01

Mapeamento e Modelagem de
Processos (padrão BPMN),
Com o Uso da Ferramenta
Bizagi

16h00
Presencial, em
local fornecido
pela contratada.

R$ 28.416,50

CompanyWeb

proposta 02

Mapeamento e Modelagem de
Processos (padrão BPMN),
Com o Uso da Ferramenta
Bizagi

12h00 EAD. R$ 8.112,00

Conexxões

proposta 01

Mapeamento de Processos
com utilização da ferramenta
Bizagi

24h00
Presencial, em
local fornecido
pelo TRE/AL.

R$ 26.800,00

Conexxões

proposta 02

Metodologia A

Mapeamento de Processos
com utilização da ferramenta
Bizagi

24h00
Presencial, em
local fornecido
pela contratada.

R$ 34.800,00

Conexxões
Mapeamento de Processos Presencial, em
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proposta 02

Metodologia B

com utilização da ferramenta
Bizagi

24h00 local fornecido
pela contratada.

R$ 39.800,00

Conexxões

proposta 02

Mapeamento de Processos
com utilização da ferramenta
Bizagi

5h00 EAD. R$ 29.000,00

Consultre Gestão de Processos com
Bizagi Modeler 30h00 EAD. 46.000,00

Escola
Nacional de
Governo

Curso de Modelagem e Gestão
de Processos Com o Uso do
Bizagi

16h00
Presencial, em
local fornecido
pelo TRE/AL

R$ 24.980,00

INAED
Modelagem de Processos,
com Bizagi Process Modeler
EAD

16h00 EAD R$ 59.150,56

One Cursos
BPM - Gerenciamento de
Processos de Negócio (BPM –
Business Process

16h00
Presencial, em
local fornecido
 pela contratada.

R$ 48.004,60

ProValore

(proposta 01)
Mapeamento e Gestão de
Processos 16h00

Presencial, em
local fornecido
pelo TRE/AL

R$ 36.000,00

ProValore

(proposta 02)
Mapeamento e Gestão de
Processos 16h00

Presencial, em
local fornecido
pela contratada.

R$ 42.000,00

 
Dado o exposto, retornamos os presentes autos para prosseguimento
da análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 14/06/2019, 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
0556483 e o código CRC 71C5C9F7.

0001004-07.2019.6.02.8000 0556483v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 14 de junho de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento inaugurado com a finalidade

capacitar servidores deste Tribunal para utilização do Sistema Bizagi
Process Modeler, conforme determinado no Plano de Ação relativo à
Política de Gestão de Riscos.

A Secretaria de Gestão de Pessoas, em cumprimento à
determinação contida na decisão 0541920, dessa Presidência,
coletou, junto às empresas do ramo, propostas para contratação
do curso, com os novos requisitos indicados, consolidanto os dados
por meio da Informação 3644 (0553940), complementada pela
Informação 3737 (0556485), ressaltando que este Tribunal não
dispõe, atualmente, de ambiente de treinamento adequado para
acomodar o evento em tela. Por fim, registrou que, além do montante
reservado para atender a presente demanda - R$ 32.000,00 (trinta e
dois mil reais) -, o saldo atual na ação de Capacitação de Recursos
Humanos, para cobrir despesas com contratações de cursos, é de R$
18.032,00 (dezoito mil e trinta e dois reais).

Desta feita, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência para ciência e deliberação
necessária.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/06/2019, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556485 e o código CRC FB86B62F.

0001004-07.2019.6.02.8000 0556485v1
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Workshop 

A Sra. Ana Cláudia | 17 de Janeiro de 2019 

COMPLIANCE 

CURSO EM EAD 

BIZAGI PROCESS MODELER (nível básico) 

A Sra. Rosana / Allan| 14 de junho de 2019 
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PÚBLICO ALVO 

Servidores indicados pelo TRE/AL 

OBJETIVO  
 

Apresentar a ferramenta Bizagi Modeler considerando aspectos de instalação, navegação 

pelo ambiente, entendimento das principais funcionalidades 

associadas a aplicação da notação de BPMN para leitura e representação padronizada de 

processos de apoio à gestão. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

Capacitação do aluno na instalação e uso geral da ferramenta para leitura, análise, 

documentação e comunicação eficiente de processos de negócios usando a ferramenta 

Bizagi Modeler.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução 
 
Mapeamento e Modelagem de Processos 

• Visão as is e to Be 
 
Gerenciamento de Processos de Negócio BPM 

• Evolução histórica e derivações 
 
Módulo 1 - Instalação da Ferramenta Bizagi Modeler - Passo-a-passo 
    - Download 
    - Instalação 
    - Navegação Inicial (Itens de Menu, Funcionalidades e Barra de Tarefas) 
     
Módulo 2 - Visão Conceitual - Elementos Gerais de BPMN (Identificação, características e 
finalidade de uso) aplicados na Ferramenta Bizagi Modeler 
    - Atividades 
    - Ligações 
    - Gateways  
    - Swinlanes 
    - Eventos 
    - Artefatos 
     
Módulo 3 - Representando Processos na Ferramenta Bizagi Modeler 
    - Exemplo Prático 1  
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METODOLOGIA 

Modalidade: A distância EAD. Autoinstrucional, sem Fóruns para debate e nem chat online. 

 

CARGA HORÁRIA 

CARGA HORÁRIA: 05 horas 

ACESSO: A carga horária deverá ser administrada pelo participante ou por determinação da 

Organização, conforme critério interno, sendo que o curso ficará disponível por 30 (trinta) dias, em 

período a ser definido. 
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PALESTRANTE 

Consultor Associado da Conexxões 

Apresentação Geral: 

Vasta experiência em capacitação profissional, consultoria, gerenciamento de programas, projetos de inovação em 

TI e educação.  

 

Qualificações como instrutor: treinamento gerencial, educação online focada no gerenciamento de projetos e 

programas de educação corporativa, BPM, métodos ágeis, transformação ágil, transformação digital, Lean Startup, 

BMG, Modelagem de Processos incluíndo o uso de ferramenta Bizagi, governança corporativa de TI e planejamento 

estratégico, CAPM/PMP, ITIL Expert, Scrum Master, Product Owner, Scrum Trainer, COBIT e ITIL. 

 

Histórico Profissional: 

 

Líder Educacional (maio de 2015 até o momento) 

Atua como: Responsável pela administração da escola, com ênfase no atendimento de clientes corporativos, 

planejamento de soluções customizadas para educação gerencial, corporativa, transformação ágil, digital, 

consultoria em EdTech, gerenciamento do portfólio de treinamentos online e oferta de cursos presenciais. 

 

Instrutor Agilidade (janeiro de 2018 até o momento) 

Atua na: Capacitação em liderança voltada para profissionais que atuam com Agile. Curso presencial focado em 

oferecer fundamentos para qualquer profissional que deseja se posicionar como líder no novo mercado de gestão 

de projetos, incluindo liderança e Scrum na prática. 

 

Instrutor/Coordenador (outubro de 2015 até setembro de 2018) 

Atuou como: Responsável pela produção de treinamentos gerenciais incluído processos/ferramenta Bizagi e 

preparatórios para certificações profissionais. Responsável pela formação de novos instrutores e gestão do processo 

de produção de treinamentos online para o mercado gerencial. Utilização prática de Kanban e Scrum voltados para 

o desenvolvimento de produtos digitais e gerenciamento de plataformas educacionais. 

 

Gerente de Projetos de TI (abril de 2009 até outubro de 2015) 

Atuou como: Gerente de Projetos de novos negócios com foco em SaaS e foco em soluções web para gestão de 

processos com interface com diferentes áreas da organização. Além disso, desenho plano de negócios para 

captação de investimentos e desenvolvimento de soluções de processos e tecnológicas focada no mapeamento de 

problemas sócio-ambientais. 

 

Gerente de Produtos (janeiro de 2008 até janeiro de 2009) 

Atuou como: Gerente de Produtos de TIC focados em oferecer processo de suporte a servidores HP para rede de 

revendedores e vendedores internos. 

 

Web Developer (agosto de 2006 até dezembro de 2008)  

Atuou como: prestador de serviços para diferentes organizações incluíndo mapeamento e proposição de melhorias 

de processos inseridos em soluções tecnológicas. 

 

Formação Acadêmica  

Graduação na Área de Humanas - focado em Administração de Negócios 

Pós - Graduação na Área de Exatas - focado em Gerenciamento de Projetos e Processos de TI 

 

 

A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde que seja previamente 

autorizado pelo TRE/RR caso ocorra alguma necessidade previamente identificada, oriundo de problemas não 

previsto na data de confirmação, por um profissional da mesma qualificação e experiência técnica. 
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INVESTIMENTO 

CURSO EM EAD 
CARGA 

HORÁRIA 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES  

DATA 

 

 

INVESTIMENTO 

Bizagi Process 

Modeler  - nível 

básico 

5 horas 
Até 48 

participantes 
A combinar 

 

R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático virtual 

• Metodologia aplicada / Resultados alcançados 

• Certificado virtual - Só será disponibilizado após a conclusão e se o participante fizer a 

leitura do curso, e obter 90% de frequência. 

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / assiduidade / 

comentários). 

 

RESPONSABILIDADES DO TRE/AL 

• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos 

• Responsável pelo envio das informações dos participante para cadastro na plataforma, 

tais como: nome completo, RG, CPF, endereço, telefone, cargo e departamento 

• Informar a contratada com antecedência sobre o planejamento estabelecido pelo 

participante e/ou MPF com relação ao acesso, sendo que o curso ficará disponível por 30 

(trinta) dias, em período a ser definido 
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5 MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  
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DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.
 
Constato que, nos autos, constam as propostas para a

realização de evento de capacitação de servidores visando à
utilização do Sistema BIZAGE. A relação, detalhando o nome do
curso, a carga horária, a modalidade e os custos, consta do evento
0556483. Informa também a disponibilidade total de recursos que
poderiam ser utilizados para a contratação.

Também existe informação de que não existe ambiente de
treinamento apropriado no âmbito deste Tribunal. Contudo, e
segundo informação verbal colhida junto ao Senhor Secretário de
Tecnologia da Informação, é possível a acomodação de 18 (dezoito)
servidores, cada um servido de um microcomputador, por turma em
ambiente existente no 13º andar deste prédio.

Tudo posto, e com base em despacho da Secretaria de
Gestão de Pessoas (0554655), determino a remessa do feito ao
Comitê responsável pela implantação da Política de Gestão de Riscos
no âmbito deste Tribunal, para ciência e pronunciamento.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/06/2019, às 17:57, 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
0557541 e o código CRC 46AEADE5.

0001004-07.2019.6.02.8000 0557541v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2019.
 

R. Hoje.
Em tempo, motivado pela premência do tema e

apreciando, mais uma vez, a instrução do feito, considero que a
matéria encontra-se devidamente maturada, porquanto houve
deliberação acerca da necessidade de treinar servidores em
mapeamento de processos com utilização da ferramenta Bizagi,
restando, tão somente, a análise das propostas apresentadas e do
orçamento disponível, sendo desnecessária a convocação do
Conselho de Gestão Estratégica e Governança Corporativa para
tanto.

Por conseguinte, entendo que a continuidade do Projeto é
de cunho decisório estratégico, tendo em conta tratar-se de matéria
relacionada à politica de gestão de riscos, que se estende neste
Tribunal sem uma definição. Entretanto, muito embora admita serem
razoáveis as propostas apresentadas e ateste o aproveitamento de
cursos na modalidade presencial, a decisão demanda precaução, ante
o contingenciamento orçamentário que afeta este Tribunal e o
advento de demandas obrigatórias no decorrer deste exercício de
2019, como a indispensabilidade do treinamento do Processo Judicial
Eletrônico – PJE para o 1º grau.

Assim, por cautela, entendo por bem determinar o
retorno dos autos à Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal
para continuidade da instrução com vistas à contratação de curso
EAD de Mapeamento e Modelagem de Processos (padrão BPMN),
com o uso da ferramenta Bizagi, no menor valor ofertado.

Cumpra-se.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício da
Presidência
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Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 09/07/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563056 e o código CRC E4947A4F.

0001004-07.2019.6.02.8000 0563056v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
À CODES/SRACF para cumprimento do despacho

AEP 0563056.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 09/07/2019, às 18:54, 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
0564678 e o código CRC 062FBCAB.

0001004-07.2019.6.02.8000 0564678v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4154 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Conforme Despacho da presidência deste Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas (evento 0563056), ficou determinado que a escolha da
empresa que ministrará o treinamento objeto deste Procedimento
será a CompanyWeb, na modalidade a distância, proposta
(0554013). Esta proposta escolhida tem a duração de 12h:00 e o
custo perfaz o montante de R$ 8.112,00 ( oito mil, cento e doze
reais).
Dessa forma evoluo os Autos, sugerindo o encaminhamento às
unidades competentes para o andamento ordinário do presente
processo, quanto à contratação da supracitada empresa.
Por fim encaminho anexo (0565283), o Certificado de Regularidade
do FGTS, cujo prazo de validade havia vencido.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 10/07/2019, às 18:10, 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
0565267 e o código CRC 894E5437.

0001004-07.2019.6.02.8000 0565267v4
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.990.710/0001-18

Razão
Social:

COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME

Endereço: R AMADOR BUENO 453 APTO 302 / VILA IPIRANGA / LONDRINA / PR /
86010-620

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei  8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/06/2019 a 21/07/2019

Certificação Número: 2019062202454321023340

Informação obtida em 10/07/2019 17:37:20

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 10/07/2019 17:37
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DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.
Para conhecimento e deliberação que for cabível ao

caso, encaminho à senhora Secretária da SGP a Informação
SRACF/CODES 0565267

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 10/07/2019, às 18:26, 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
0565311 e o código CRC A014B8DD.

0001004-07.2019.6.02.8000 0565311v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2019.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho AEP 0563056, a CODES/SRACF,

por meio da Informação 4154 0565267, informa que, conforme
determinado pela Presidência, a escolha da empresa que ministrará
o treinamento objeto deste Procedimento será a CompanyWeb, na
modalidade a distância, proposta (0554013). Acrescenta, ainda, que
a proposta escolhida tem a duração de 12h:00 e o custo perfaz o
montante de R$ 8.112,00 ( oito mil, cento e doze reais).

Outrossim, a Unidade de Trienamento apresenta, ainda, o
Certificado de Regularidade do FGTS (0565283), cujo prazo de
valildade havia vencido.

Assim, 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 11/07/2019, às 16:16, 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
0565791 e o código CRC 177DEDC0.
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DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2019.
À Assessoria Jurídica/DG, para análise e emissão de

parecer técnico sobre a legalidade da contratação em tela.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/07/2019, às 07:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565816 e o código CRC C54C6062.
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2019.
 Senhor Secretário de Administração,
 
Verificando os documentos anexados aos autos,

exsurge a necessidade de  juntar  as certidões do CNJ e TCU
relativas à empresa a ser contratada.

 
 Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/07/2019, às 17:22, 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
0566458 e o código CRC DFD5C782.
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2019.
Devolvo os autos à AJ-DG, anexadas, as certidões

consolidadas relativas ao TCU e CNJ da empresa
CompanyWeb (0566653), conforme solicitado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/07/2019, às 15:17, 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
0566639 e o código CRC 37AC1BB4.

0001004-07.2019.6.02.8000 0566639v1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 15/07/2019 14:09:41 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 
CNPJ: 08.990.710/0001-18 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 

Certidão TCU e CNJ (0566653)         SEI 0001004-07.2019.6.02.8000 / pg. 270
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.
 
 Senhor Secretário de Administração,
 
Verificando os documentos anexados aos autos,

exsurge a necessidade de juntar  a análise da compatibilidade
de preços relativo à proposta da empresa CompanyWeb. 

 
 Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 16/07/2019, às 13:18, 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
0567079 e o código CRC 9CFBA19E.

0001004-07.2019.6.02.8000 0567079v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.
Sigam os autos à COMAP, em atenção ao Despacho

AJ-DG 0567079.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/07/2019, às 15:38, 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
0567561 e o código CRC 9B0BC3AB.

0001004-07.2019.6.02.8000 0567561v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.

 

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para a verificação da

compatibilidade do preço proposto pela empresa, em atendimento ao
Despacho AJ-DG 0567079.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/07/2019, 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
0567671 e o código CRC 9DD10CF0.
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E-mail - 0567694

Data de Envio: 
  16/07/2019 17:32:22

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

Para:
    contato@companyweb.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process Modeler e
em Gestão de Riscos

Mensagem: 
   Para darmos andamento à contratação de curso de capacitação - 

Treinamento de Pessoal - Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process Modeler e em Gestão de
Riscos

Apelamos a sua presteza, nos sentido de nos fazer remeter, o quanto antes se lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três);

Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
compras@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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E-mail - 0569765

Data de Envio: 
  22/07/2019 13:29:24

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

Para:
    contato@companyweb.com.br

Assunto: 
  RATIFICANDO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -Cursos de Capacitação in company em Bizagi
Process Modeler e em Gestão de Riscos

Mensagem: 
   Para darmos andamento à contratação de curso de capacitação - 

Treinamento de Pessoal - Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process Modeler e em Gestão de
Riscos

Apelamos a sua presteza, nos sentido de nos fazer remeter, o quanto antes se lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três);

Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
compras@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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De: Henry Vasquez <henry.vasquez@companyweb.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/07/2019 01:52 PM

Assunto: [seic] RATIFICANDO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -Cursos de Capacitação in company em
Bizagi Process Modeler e em Gestão de Riscos

Olá Senhores, estamos providenciando e entra hoje e amanhã serão encaminhadas.

Att.

Henry Vasquez

Em seg, 22 de jul de 2019 12:29, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
 Para darmos andamento à contratação de curso de capacitação - 

Treinamento de Pessoal - Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process
Modeler e em Gestão de Riscos

Apelamos a sua presteza, nos sentido de nos fazer remeter, o quanto antes se
lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração
Pública; federal, de preferência, pelo menos 03 (três);

Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
compras@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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E-mail - 0571981

Data de Envio: 
  25/07/2019 14:17:25

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

Para:
    contato@companyweb.com.br

Assunto: 
  RATIFICANDO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -Cursos de Capacitação in company em Bizagi
Process Modeler e em Gestão de Riscos

Mensagem: 
   Para darmos andamento à contratação de curso de capacitação - 

Treinamento de Pessoal - Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process Modeler e em Gestão de
Riscos

Apelamos a sua presteza, nos sentido de nos fazer remeter, o quanto antes se lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três);

Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
compras@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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De: Henry Vasquez <henry.vasquez@companyweb.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Contato CompanyWeb <contato@companyweb.com.br>
Data: 25/07/2019 03:07 PM

Assunto: [seic] RATIFICANDO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -Cursos de Capacitação in company em
Bizagi Process Modeler e em Gestão de Riscos

Olá Senhores, boa tarde!

Seguem algumas notas fiscais para comprovação da experiencia em curso de BizAgi (mapeamento e
modelagem de Processos) referente nossas turmas presencias "In company" nos orgãos
publicos/privados.

Nosso curso de EAD é novo, não temos comprovação (nota fiscal e empenho), devido muita demanda de
pessoas/empresas que nos solicitam o curso em EAD, nossa coordenação lancou nosso curso de BizAgi
(processos) em EAD em 2018 até agora com muitas participações mas como pessoas físicas.

Somos uma Holding composto por 3 Empresas, são estas: CompanyWeb, Compuso e Chromos.

Sigo a disposição!

Att.
________________________________________________________________________________
Henry Vásquez
CompanyWeb TI & Negócios
henry.vasquez@companyweb.com.br
Tel.: (11) 2539-6554 | TIM (whatsapp) (11) 9.7027-2218 | Skype: henryvasquez  
        
twitter: @CompanyWeb | www.facebook.com.br/CompanyWeb |
www.slideshare.com/CompanyWeb
 
Acesse nossos blogs:
governanca.companyweb.com.br
bpm.companyweb.com.br
analistadenegocios.companyweb.com.br

Em qui, 25 de jul de 2019 às 13:17, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
 Para darmos andamento à contratação de curso de capacitação - 

Treinamento de Pessoal - Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process
Modeler e em Gestão de Riscos

Apelamos a sua presteza, nos sentido de nos fazer remeter, o quanto antes se
lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração
Pública; federal, de preferência, pelo menos 03 (três);

Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
compras@tre-al.jus.br
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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

Anexados:

Arquivo: NFSE_286_SESC-BA_Pedido_18-
01.02257.pdf

Tamanho:
12k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: nfse-brasil-telecom.pdf Tamanho:
39k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: nfse-aneel-brasilia.pdf Tamanho:
38k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: nfse-banco-brasilia.pdf Tamanho:
37k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: nfse-viabahia.pdf Tamanho:
40k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 0018 - FOLHA_DA_MANHA
- Treinamento_BPMN.pdf

Tamanho:
104k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 0069 - TCU-RJ - BPM -
2015NE000081.pdf

Tamanho:
75k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 00116 - TRE-SP - FAP -
2016NE000726.pdf

Tamanho:
75k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 0093 - DETRAN-MT -
Empenho-001455-7.pdf

Tamanho:
97k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 0094 - DETRAN-MT -
Empenho-001456-5.pdf

Tamanho:
97k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 00147-FUNCORSAN-FAP-
Nov2016.pdf

Tamanho:
103k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 00156-IPEN-BPMN_BIZAGI-
Empenho_2016NE801785.pdf

Tamanho:
105k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 00161 - ESALQ - FAP+KPI.pdf Tamanho:
104k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 00172 - AFEAM-AM - Curso
FAP - Abr17.pdf

Tamanho:
116k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 00189-CAESB-DF -
FAP_MAIO-2017.pdf

Tamanho:
104k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 00195-ZUP IT -
BizAgiPraticaBPMN_Ago2017.pdf

Tamanho:
75k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 00201-LBV - BizAgi-Set17.pdf Tamanho:
73k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e 00205-STJ-DF -
2017NE001587 - BIZAGI-Set2017.pdf

Tamanho:
76k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: NF-e-00137-Access - Bizagi - 03-04- Tamanho: Tipo de Conteúdo:
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De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: "Henry Vasquez" <henry.vasquez@companyweb.com.br>
Data: 25/07/2019 05:32 PM

Assunto: Re: [seic] RATIFICANDO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -Cursos de Capacitação in company em
Bizagi Process Modeler e em Gestão de Riscos

Prezados,
 
Como foi dito, para compatibilizar precisamos de cursos idênticos com valores similares, em EAD, e para isso, como já
fora dito, precisamos de notas de empenho ou fiscais. Quanto a ser de pessoa física e sendo a única alternativa, peço
que nos enviem e submeteremos a apreciação da nossa assessoria jurídica para análise e posterior comunicação a
vossa empresa, por parte da nossa instrução ou pelo gestor.
Atenciosamente
 

 

From: Henry Vasquez <henry.vasquez@companyweb.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Contato CompanyWeb <contato@companyweb.com.br>
Date: Thu, 25 Jul 2019 14:07:42 -0400
Subject: [seic] RATIFICANDO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -Cursos de Capacitação in company em
Bizagi Process Modeler e em Gestão de Riscos
 
Olá Senhores, boa tarde!
 
Seguem algumas notas fiscais para comprovação da experiencia em curso de BizAgi (mapeamento e modelagem de
Processos) referente nossas turmas presencias "In company" nos orgãos publicos/privados.
 
Nosso curso de EAD é novo, não temos comprovação (nota fiscal e empenho), devido muita demanda de
pessoas/empresas que nos solicitam o curso em EAD, nossa coordenação lancou nosso curso de BizAgi (processos) em
EAD em 2018 até agora com muitas participações mas como pessoas físicas.
 
Somos uma Holding composto por 3 Empresas, são estas: CompanyWeb, Compuso e Chromos.
 
Sigo a disposição!
 
Att.
________________________________________________________________________________
Henry Vásquez
CompanyWeb TI & Negócios
henry.vasquez@companyweb.com.br
Tel.: (11) 2539-6554 | TIM (whatsapp) (11) 9.7027-2218 | Skype: henryvasquez           
twitter: @CompanyWeb | www.facebook.com.br/CompanyWeb | www.slideshare.com/CompanyWeb
 
Acesse nossos blogs:
governanca.companyweb.com.br
bpm.companyweb.com.br
analistadenegocios.companyweb.com.br
 
Em qui, 25 de jul de 2019 às 13:17, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

 Para darmos andamento à contratação de curso de capacitação -

Treinamento de Pessoal - Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process Modeler e em Gestão de Riscos

Apelamos a sua presteza, nos sentido de nos fazer remeter, o quanto antes se lhe faça possível:

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de preferência,
pelo menos 03 (três);

Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
compras@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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E-mail - 0574420

Data de Envio: 
  31/07/2019 13:22:49

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

Para:
    contato@companyweb.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process Modeler e
em Gestão de Riscos

Mensagem: 
   Prezados,

Como foi dito, para compatibilizar precisamos de cursos idênticos com valores similares, em EAD, e para
isso, como já
fora dito, precisamos de notas de empenho ou fiscais. Quanto a ser de pessoa física e sendo a única
alternativa, peço
que nos enviem e submeteremos a apreciação da nossa assessoria jurídica para análise e posterior
comunicação a
vossa empresa, por parte da nossa instrução ou pelo gestor.

Atenciosamente

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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De: Henry Vasquez <henry.vasquez@companyweb.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 31/07/2019 01:59 PM

Assunto: [seic] DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process
Modeler e em Gestão de Riscos

Caro Sr. Antonio Jr. boa tarde!

Conforme informado pelo meu Financeiro, não temos comprovação (nota de empenho
e nota fiscal), devido nosso curso EAD sobre o assunto "Bizagi Process Modeler
e em Gestão de Riscos" ser novo (lançado em 2018) e até o presente não tivemos nenhuma
contratação de Órgãos Públicos ou Privados para grupos grandes ou mesmo pequenos, somente pessoas
físicas, mas estas fazem a compra online e o pagamento se faz via plataforma do "PagSeguro" e apos
comprovação do pagamento o acesso é liberado para cada usuário individualmente. Até o presente
momento nenhuma desta pessoas físicas entrou em contato solicitando uma nota fiscal.

Estou a inteira a disposição e aguardo a conclusão por parte deste Tribunal Regional Eleitoral
para prosseguirmos neste processo!

Abraços.
________________________________________________________________________________
Henry Vásquez
CompanyWeb TI & Negócios
henry.vasquez@companyweb.com.br
Tel.: (11) 2539-6554 | TIM (whatsapp) (11) 9.7027-2218 | Skype: henryvasquez  
        
twitter: @CompanyWeb | www.facebook.com.br/CompanyWeb |
www.slideshare.com/CompanyWeb
 
Acesse nossos blogs:
governanca.companyweb.com.br
bpm.companyweb.com.br
analistadenegocios.companyweb.com.br

Em qua, 31 de jul de 2019 às 12:22, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
 Prezados,

Como foi dito, para compatibilizar precisamos de cursos idênticos com valores
similares, em EAD, e para isso, como já
fora dito, precisamos de notas de empenho ou fiscais. Quanto a ser de pessoa
física e sendo a única alternativa, peço
que nos enviem e submeteremos a apreciação da nossa assessoria jurídica para
análise e posterior comunicação a
vossa empresa, por parte da nossa instrução ou pelo gestor.

Atenciosamente

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
 Seção de Instrução de Contratações-SEIC
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 email: seic@tre-al.jus.br
 antoniopinheiro@tre-al.jus.br
 fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
Senhora Secretária Substituta,
 
Em atenção ao vosso despacho, COMAP 0567671,

tentamos vários contatos com a empresa CompanyWeb TI e
Negócios, eventos 0567694, 0569765, 0571981, onde após
reiteradas vezes, obtivemos como resposta que estariam
providenciando, evento 0569914, as notas de empenho e ou
fiscais para fins de comprovação de compatibilidade de
preços.

Importante frisar em face ao decurso de tempo e
mais tentativas 0572179, 0574418 e 0574420, nos fora
informado a impossibilidade de comprovar o preço praticado
junto a entes públicos, evento 0574662 transcrevo:

 
Conforme informado pelo meu Financeiro, não temos comprovação (nota de
empenho e nota fiscal), devido nosso curso EAD sobre o assunto
"Bizagi Process Modeler e em Gestão de Riscos" ser novo (lançado em 2018) e até o
presente não tivemos nenhuma contratação de Órgãos Públicos
ou Privados para grupos grandes ou mesmo pequenos, somente pessoas físicas, mas
estas fazem a compra online e o pagamento se faz via plataforma do "PagSeguro"
e apos comprovação do pagamento o acesso é liberado para cada usuário
individualmente. Até o presente momento nenhuma desta pessoas físicas entrou em
contato solicitando
uma nota fiscal. Estou a inteira a disposição e aguardo a conclusão por parte deste
Tribunal Regional Eleitoral para prosseguirmos neste processo!

 
Assim sendo, e em razão de não podermos

compatibilizar o preço praticado para esta capacitação,
evoluímos os autos para vossa deliberação.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 31/07/2019, às 17:13, 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
0574663 e o código CRC 2C68B4DA.
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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 agosto de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do contido no Despacho SEIC 0574663, devolvo os

presentes autos, sem prejuízo de esta Secretaria entender que a
aferição de trabalho intelectual é critério subjetivo e, por
conseguinte, esta unidade não vislumbra nos autos parâmetros para
avaliação/julgamento de propostas em eventos de Capacitação dessa
natureza, vimos encaminhar-lhe os presentes autos eletrônicos para,
observados os valores das contratações contantes dos processos
SEI 0007308-90.2017.6.02.8000, 0008823-
63.2017.6.02.8000 e 0002462-93.2018.6.02.8000, verificação da
compatibilidade de preços da proposta carreada aos autos,
utilizando-se o critério beneficiários/nº de horas aula, servindo-se da
metodologia indicada no evento 0311786.

 
Após o cumprimento da diligência, retornar os autos à AJ-

DG.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/08/2019, às 15:33, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0579048 e o código CRC B3D41C59.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2019.
Senhor Assessor,
 
Diante do despacho por nós anteriormente mencionado,

evento 0574663, e da impossibilidade de aferição de compatibilidade,
por razão da ausência de critérios objetivos, porém levando em conta
que a aferição de trabalho intelectual é puramente subjetivo e em
atenção à determinação contida no Despacho GSAD evento 0579048,
e considerando orientação do critério beneficiários/n.º de horas
aulas, uma vez que a proposta refere-se a 12 horas-aula para
48 participantes, segundo informação 3644, evento 0553940 e
proposta da empresa 0554013 ;

 
Consideramos ainda que em análise de outros processos

de cursos "In Company", sem considerar o tema proposto nos
procedimentos anteriores, 0007308-90.2017.6.02.8000, 0008823-
63.2017.6.02.8000 e 0002462-93.2018.6.02.8000 e no
evento 0311786:

 

 
Concluimos que a proposta da Empresa CompanyWeb, no

valor de R$ 8.112,00 ( Oito mil, cento e doze reais), temos por
participante o valor de R$ 14,08 ( Catorze reais e oito
centavos)  hora-aula por participante/servidor, assim inferior e
compatível ao cursos acima mencionados.

Respeitosamente.
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