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

 

REQUERIMENTO

 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Em face da necessidade permanente de capacitação

e atualização dos conhecimentos necessários ao exercício das
atribuições inerentes a esta Unidade, consulta-se Vossa
Senhoria acerca da possibilidade de este subscritor participar
do Seminário Nacional QUESTÕES POLÊMICAS E
APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CONTRATAÇÃO DIRETA E OS CONTRATOS DECORRENTES ,
promovido pela empresa Zênite Informação e Consultoria
S.A.,  que acontecerá no período de 15 a 17 de maio do
corrente, em Recife-PE,  conforme proposta anexa
(0511475).  

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/03/2019, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511474 e o código CRC 76C6B5EF.
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SEMINÁRIO

Na condução da contratação pública, você se depara com novidades, polêmicas e entendimentos 

dissonantes, retratados, inclusive, nas decisões das cortes de contas e dos tribunais. Neste Semi-

nário, destacamos três assuntos enfrentados no dia a dia pelos agentes públicos responsáveis 

pelas contratações públicas, inclusive das estatais:

- a instituição e a gestão do registro de preços;

- as principais hipóteses de dispensa e inexigibilidade; 

- aspectos da fiscalização dos contratos decorrentes das contratações diretas e do SRP.

O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um importante mecanismo para a gestão mais eficiente 

das contratações públicas, especialmente das compras contínuas. Ele tem sido cada vez mais uti-

lizado por toda a Administração Pública, inclusive pelas estatais.

Seminário Nacional

QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS 
SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, CONTRATAÇÃO DIRETA E OS 
CONTRATOS DECORRENTES
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 
13.303/2016 e o Decreto nº 7.892 /2013 com 
as alterações do Decreto nº 9.488/2018

R E C I F E / P E
15 A 17 • MAIO • 2019
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O Decreto nº 9.488/2018 alterou o Decreto Federal nº 7.892/2013, que regula o SRP, impondo no-

vos limites ao carona das atas e novos procedimentos. O TCU, em recentes acórdãos, tem orien-

tado e recomendado a avaliação e a motivação adequadas para a instituição do SRP, assim como 

a decisão de adesão a atas (carona) e seus limites. 

Os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação sempre geram dúvidas quanto ao adequa-

do enquadramento da hipótese legal, às justificativas e aos documentos a serem juntados, ou seja, 

sobre a instrução processual adequada e segura. O tema desperta especial atenção em razão da 

fiscalização exercida pelos tribunais de contas nessas contratações.

Este Seminário possibilitará aos agentes responsáveis pelas licitações e pelas contratações diretas 

(dispensa e inexigibilidade), bem como inexigibilidade, e pelas contratações por SRP, conhecer os 

entendimentos para alinhar ações que evitem apontamentos e responsabilizações.

A metodologia contemplará a apresentação das melhores práticas e dos procedimentos aborda-

dos, com foco nos posicionamentos do TCU.

Esta capacitação permitirá a você:

• Compreender os aspectos mais relevantes e polêmicos sobre a instituição e a gestão do registro 

de preços.

• Dominar as alterações e as novidades do Decreto nº 9.488/2018 no Decreto nº 7.892/2013.

• Conhecer as principais hipóteses de dispensa e inexigibilidade, com ênfase para motivação, ins-

trução e passo a passo do procedimento e os contratos decorrentes de contratação direta.

• Identificar aspectos mais relevantes da execução e fiscalização dos contratos decorrentes das 

contratações direta e do SRP.

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

mais seguras e prevenir responsabilizações.

• Aplicar boas práticas e checklists que facilitarão a condução e a instrução dos procedimentos.
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Objetivo:

Capacitar e atualizar os agentes públicos sobre as novidades envolvendo temas polêmicos da 

contratação pública ligados ao Sistema de Registro de Preços, aos procedimentos de contratação 

direta e sua instrução, bem como à execução e fiscalização dos contratos administrativos decor-

rentes, com enfoque para os entendimentos do TCU e dos tribunais superiores, preparando os 

agentes públicos para uma atuação eficiente e em conformidade com os posicionamentos dos 

órgãos de controle.

Público-alvo:

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

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

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

nos procedimentos de instituição e gestão do SRP e de contratação direta, inclusive nas estatais.

Destaques do conteúdo:

 ✦ SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 7.892/2013 E AS REPER-

CUSSÕES DAS ALTERAÇÕES DO DECRETO Nº 9.488/2018

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

Entendimentos do TCU  

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

tas pela Lei nº 13.303/2016

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

• Licitação para registro de preços — Participação de órgãos e entidades de esferas diferentes — 

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

• Atuações e responsabilidades dos órgãos gerenciador, participante e não participante (carona) 

• Atuação das assessorias jurídicas dos órgãos gerenciador e participante na análise dos atos na 

fase de planejamento e na aprovação do edital
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• Modalidade de licitação e documentos de habilitação para a instituição do registro de preços

• Aquisições de bens por SRP e o regime de preferências das MEs e EPPs

• Cadastro de reserva — Procedimento e cautelas 

• Diferença entre a ata e o contrato de registro de preços

• Data-limite para a formalização do contrato 

• Vigência da ata e do contrato — Possibilidade de prorrogação

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

Previsão no edital, cautelas, novos limites (Decreto nº 9.488/2018) e procedimento (passo a 

passo) para adesão 

• Aplicação de sanções pelo descumprimento da ata e dos contratos 

• Revisão ou reajuste dos valores registrados 

• Acréscimo quantitativo do objeto da ata de registro de preços e do contrato

 ✦ PRINCIPAIS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 

Nº 8.666/1993 E A LEI Nº 13.303/2016

• Diferença entre licitação, dispensa e inexigibilidade e a inviabilidade de aplicação do regime 

para as estatais – Como proceder quando ocorrer o duplo enquadramento?

• Atuação e responsabilidade da assessoria jurídica nas contratações diretas

• Contratação relacionada com os objetos sociais e as oportunidades de negócios – Previsão da 

Lei nº 13.303/2016 – Entendimento do TCU

• Condições para o enquadramento do caput e do inc. I do art. 25 da Lei nº 8.666/1993 e art. 30 

da Lei nº 13.303/2016 

• Inexigibilidade e singularidade – Peculiaridade no regime das estatais
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• Inexigibilidade e contratação de serviços técnicos profissionais especializados (art. 25, inc. II, da 

Lei nº 8.666/1993 e art. 30, inc. II, da Lei nº 13.303/2016)

• Contratação de cursos e capacitação com fundamento em inexigibilidade – Novas orientações 

da AGU

• Dispensa pelo valor e parcelamento indevido – Enquadramento – Entendimento do TCU

• Dispensa pelo valor e as novidades trazidas pelo Decreto nº 9.412/2018

• Dispensa por emergência – Cabimento de acordo com inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 

e inc. XV do art. 29 da Lei nº 13.303/2016 – Responsabilidade de quem deu causa a falhas de 

planejamento

• Dispensa por licitação anterior deserta e fracassada – Requisitos para configuração das hipó-

teses previstas nos incs. V e VII do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e inc. IV do art. 29 da Lei nº 

13.303/2016

• Dispensa para compra ou locação de imóvel – Previsão do inc. X do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 

e do inc. V do art. 29 da Lei 13.303/2016 – Orientações do TCU

• Dispensa para a contratação de remanescente nos regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 

13.303/2016

• Condições e limites para as alterações nos contratos decorrentes de dispensa e de inexigibili-

dade de licitação nos regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 13.303/2016

• Prorrogação dos contratos no caso de inexigibilidade – Cautelas a serem adotadas
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 7.892/2013 E 
AS REPERCUSSÕES DAS ALTERAÇÕES DO DECRETO Nº 9.488/2018

1. Para quais objetos e em que casos o SRP se mostra uma opção eficiente para a Administração 

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

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

2. Qual deve ser a regulamentação (decreto) a ser aplicado para instituição e gestão de registro 

de preços pelas estatais? As estatais federais devem seguir o Decreto nº 7.892/2013? E as es-

tatais estaduais e municipais, devem aplicar qual normativo? Quais as condições previstas na 

Lei nº 13.303/2016 para a instituição e o gerenciamento do SRP pelas estatais? 

3. O que é e como funciona a compra nacional? Quem pode fazer parte da compra nacional e do 

programa ou projeto federal? 

4. Qual o procedimento sobre a Intenção de Registro de Preços (IRP)? O órgão gerenciador se 

obriga a abrir a IRP ou pode recusar-se?  Quais os benefícios e os prejuízos relativos à abertura 

de IRP? Qual o prazo estabelecido pelo Decreto nº 9.488/2018 para a manifestação de interes-

se em participar do IRP?  

5. Órgãos e entidades de esferas diferentes podem participar da licitação para registro de pre-

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

6. Quais as responsabilidades dos órgãos gerenciador e participante no planejamento da lici-

tação, em especial no que tange à definição do objeto, à sua quantificação e à definição do 

critério de julgamento e das regras de execução do contrato? 

PROGRAMA

Dias 15 e 16 (manhã)
Quarta e quinta-feira

Professora Solange Afonso de Lima
Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Advogada 
e Consultora jurídica na área de licitações e contratos há mais de vinte anos. Integrante da Equipe de 
Consultores Zênite. Professora do Curso de Especialização em Licitações e Contratos Administrativos da 
UNIBRASIL. Autora de diversos artigos jurídicos.
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7. Qual a atuação das assessorias jurídicas dos órgãos gerenciador e participante na análise dos 

atos da fase de planejamento e na aprovação do edital? 

8. É necessária a indicação dos recursos orçamentários no edital de licitação para instituir o 

registro de preços? Quais os entendimentos do TCU e da AGU? Como proceder quanto aos 

recursos orçamentários no caso de vários órgãos participantes? 

9. Qual a modalidade de licitação para instituir o registro de preços? Quando adotar o tipo menor 

preço? E o tipo técnica e preço? E para as estatais, qual o procedimento a ser observado?

10. Quais documentos de habilitação devem ser exigidos nas licitações para instituir o registro de 

preços? No caso das estatais, qual a disciplina da Lei nº 13.303/2016 quanto aos documentos 

de habilitação?

11. Quais os principais impactos no planejamento, no julgamento e na gestão do SRP em função 

da Lei Complementar nº 123/2006 e do regime de preferências das MEs e EPPs? Quais os cui-

dados principais na definição da licitação exclusiva e da cota reservada? 

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

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

b) Em que momento ocorre a verificação das condições de habilitação dos interessados no 

cadastro de reserva?

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

valores distintos para o mesmo objeto?

13. Qual o conteúdo e a diferença da ata e do contrato de registro de preços? A ata tem naturezas 

contratual e vinculativa? A Administração é obrigada a contratar os quantitativos registrados? 

O termo de contrato pode ser substituído por outros instrumentos? Quais as especificidades 

com relação à formalização do contrato para as estatais, de acordo com a Lei nº 13.303/2016?

14. Até que momento podem ser formalizados contratos decorrentes de determinada ata?

15. A vigência do contrato está vinculada à da ata? A ata e o contrato podem ser prorrogados? 

Com qual fundamento? 
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16. Com relação à utilização da ata de registro de preços por órgãos e entidades não participantes 

(caronas):

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

preços? 

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

altera o Decreto nº 7.892/2013? 

c) Quais as regras e as limitações previstas no Decreto nº 9.488/2018 quanto às adesões para 

tecnologia da informação – compras e serviços?

d) Quais são os novos limites previstos no Decreto nº 9.488/2018 para as adesões das compras 

nacionais?

e) Os novos limites para a adesão se aplicam às atas de SRP formalizadas antes do Decreto nº 

9.488/18, nas quais foram observados os antigos limites?

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

cipante pegue carona apenas em alguns itens que formaram o lote ou, obrigatoriamente, 

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

g) Órgãos e entidades de esferas diversas podem aderir à ata como não participantes? Quais as 

orientações da AGU e do TCU? 

h) Qual o procedimento (passo a passo) e as justificativas para aderir a atas de registro de pre-

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

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

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

legalidade do procedimento foi anteriormente analisada pela assessoria jurídica do órgão 

gerenciador?

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

18. Quais as consequências para o particular no caso de descumprimento da ata e do contrato? 

Em ambos os casos, é possível aplicar penalidades? 
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19. Quais as responsabilidades dos órgãos gerenciador, participante e não participante na gestão 

da ata e dos contratos dela decorrentes quanto à aplicação de penalidades pelo descumpri-

mento da ata e dos contratos?

20. Quais penalidades podem ser aplicadas aos licitantes, signatários das atas e contratados de 

acordo com os regimes da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 13.303/2016?  

Como e quando aplicar esses regimes jurídicos?

21. Qual o passo a passo do procedimento para a aplicação das penalidades? Quais providências, 

atos e decisões devem ser tomados na aplicação das penalidades, como devem ser motivados 

e como deve ser instruído o processo? Quais as peculiaridades desse procedimento no caso 

de SRP?

22. Os valores registrados podem ser revisados ou reajustados? Em que circunstâncias e como a 

Administração deve proceder? Será revisado ou reajustado o contrato ou a ata? 

23. É possível acrescer quantitativamente o objeto da ata de registro de preços? E o contrato?
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PRINCIPAIS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACOR-
DO COM A LEI N º 8.666/1993 E A LEI Nº 13.303/2016

24. Qual é a diferença entre licitação, dispensa, inexigibilidade e a inviabilidade de aplicação do 

regime para as estatais? E quando ocorrer o duplo enquadramento, como proceder?

25. Qual é o papel da assessoria jurídica nos processos de dispensa e de inexigibilidade? Esses pro-

cessos devem ser aprovados pela assessoria? O parecer da assessoria jurídica é vinculante?

26. A Lei nº 13.303/2016 prevê que a comercialização, a prestação ou a execução de forma direta 

de produtos e serviços relacionados com os objetos sociais, bem como a escolha de parceiros 

relacionados com oportunidade de negócios dispensam a realização da licitação. O que se 

deve entender por contratações relacionadas com os objetos sociais, atividade-fim da estatal? 

Qual o entendimento do TCU? Como devem ser tratadas as situações que não podem ser defi-

nidas como atividades-fim, mas que impactam diretamente na execução dos objetivos sociais? 

Nesse caso, a licitação estará dispensada?  O que é oportunidade de negócio para os fins de 

aplicação dessa hipótese de dispensa? Quais os cuidados na instrução desses procedimentos 

de dispensa para evitar apontamentos futuros? 

27. Quais as condições para o enquadramento do caput e do inc. I do art. 25 da Lei nº 8.666/1993 

e art. 30 da Lei nº 13.303/2016? É possível que a inexigibilidade tenha fundamento no caput?

28. O que se deve entender por singularidade no contexto da contratação pública, especialmente 

para a inexigibilidade? Qual é o exato sentido do adjetivo “singular” no contexto do inc. II do art. 

25 da Lei nº 8.666/1993? O que muda no caso das estatais, visto que a Lei nº 13.303/2016 não 

utilizou o adjetivo “singular” ao se reportar aos serviços no inc. II de seu art. 30?    

PROGRAMA

Dias 16 (tarde) e 17
Quinta e sexta-feira

Professora Suzana Maria Rossetti
Advogada. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR). Especialista em 
Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Integra o corpo jurídico da Zênite 
Informação e Consultoria S.A. Gerente do serviço de Orientação Zênite. Autora da obra Processos de 
contratação pública e desenvolvimento sustentável (Fórum, 2017).
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29. Quais as condições para o enquadramento das hipóteses previstas no inc. II do art. 25 da Lei nº 

8.666/1993 e no inc. II do art. 30 da Lei nº 13.303/2016, que tratam da contratação de serviços 

técnicos profissionais especializados por inexigibilidade?  

30. Quais nas novas orientações da AGU sobre a contratação de cursos e capacitação com funda-

mento em inexigibilidade, de acordo com a ON nº 18/1999, que teve sua redação alterada pela 

Portaria nº 382/2018?

31. Quais as diferenças e as semelhanças entre as hipóteses dos incs. I e II do art. 24 da Lei nº 

8.666/1993 e da Lei nº 13.303/2016?

32. O que se deve entender por “parcelas de uma mesma obra, serviços e compras”? O que são 

serviços da mesma natureza? O que se deve entender por “mesmo local”?  Quando o parcela-

mento do objeto deve ser considerado ilegal? Qual o entendimento do TCU?

33. Quanto às novidades sobre a dispensa por valor trazidas pelo Decreto nº 9.412/2018, que 

institui novo valores-limites:

a) Quais são os novos valores de enquadramento das modalidades e quais os impactos nos 

valores de dispensa?

b) Os novos montantes valem somente para a Administração Pública federal ou também valem 

para os demais entes federativos: estados, Distrito Federal e municípios?

34. Qual é o fundamento de validade da hipótese prevista no inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 

e no inc. XV do art. 29 da Lei nº 13.303/2016?  Quais requisitos devem estar reunidos para que a 

opção pela dispensa por emergência não seja considerada ilegal? Qual o entendimento do TCU?

35. Como resolver o problema da emergência causada pelas falhas no planejamento e a respon-

sabilidade de quem deu causa a essas falhas? 

36. Tendo em vista a questão do prazo máximo de 180 dias, como fica a eventual possibilidade de 

prorrogação do contrato decorrente de dispensa por emergência?

37. Quais requisitos devem ser observados para a adequada configuração das hipóteses previs-

tas nos incs. V e VII do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e nos incs. III e IV do art. 29 da Lei nº 

13.303/2016 (licitação deserta e fracassada)? O que se deve entender pela expressão “manti-

das as condições pré-estabelecidas”, prevista nos referidos preceitos?  É indispensável manter 

rigorosamente todas as condições preestabelecidas? Qual é a orientação do TCU?
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38. Qual é o conteúdo e a configuração da possibilidade de compra e locação de imóvel por dis-

pensa de licitação nos termos do inc. X do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e do inc. V do art. 29 da 

Lei nº 13.303/2016? Qual é a orientação do TCU?

39. Quais requisitos devem estar reunidos para contratar a execução de remanescentes de obras, 

serviços e fornecimentos quando o contrato celebrado for rescindido, nos regimes da Lei nº 

8.666/1993 e da Lei nº 13.303/2016? Para as estatais, o que mudou com a Lei nº 13.303/2016? 

Qual é o entendimento do TCU?

40. Qual o passo a passo para a formalização das contratações diretas – dispensa e inexigibilidade 

de licitação? Quais atos, etapas, documentos, demonstrações e justificativas deverão constar 

obrigatoriamente no processo a fim de afastar ou minimizar apontamentos e responsabilida-

des? Quais os cuidados na justificativa do preço? Quais as orientações do TCU?

41. Quais as condições e os limites para as alterações dos contratos decorrentes de dispensa e 

inexigibilidade nos regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 13.303/2016? 

42. É possível prorrogar os contratos no caso de inexigibilidade? Quais cautelas devem ser adota-

das?
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24
horas

Carga horária
8h30 às 12h30

14h às 18h

PERÍODO

15 A 17 • MAIO • 2019

15
Maio

Credenciamento
7h30 às 8h30

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

Onde será?

MAR HOTEL CONVENTIONS
R. Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem • Recife/PE

Fone: (81) 3302.4444

Preços especiais para participantes do evento!

Apto. SGL/STD
R$ 275,00* + 5% ISS

                                    

Apto. DBL/STD
R$ 310,00* + 5% ISS

                                  

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

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

ções);
• Certificado.*

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

* O percentual da frequência constará no certificado de acordo com as listas de presença assinadas no 
Seminário.

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

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

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

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

www.zenite.com.br

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

infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 11 de março de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de expediente encaminhado pelo Senhor

Assessor Jurídico desta Diretoria-Geral solicitando autorização para
participação no Seminário Nacional QUESTÕES POLÊMICAS E
APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CONTRATAÇÃO DIRETA E OS CONTRATOS DECORRENTES, a ser
ministrado pela empresa Zênite Informação e Consultoria S.A., no
período de 15 a 17 de maio do fluente ano, em Recife-PE, no termos
da peça vestibular (0511474).

 
Colacionada aos autos a proposta do evento (0511475).
 
Com essas considerações, tendo em vista a pertinência

temática do evento, relacionada à natureza das atividades prestadas
pelo servidor em tela, submeto a questão à superior consideração de
Vossa Excelência, ao tempo em que proponho, em caso de
acolhimento da solicitação, o encaminhamento dos presentes autos à
Secretaria de Gestão de Pessoas para a devida instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/03/2019, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511866 e o código CRC 3F765708.

0002036-47.2019.6.02.8000 0511866v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente,

remeto à Secretaria de Gestão de Pessoas para instrução no
tocante à regularidade da empresa, adequação do curso ao
Programa Anual de Capacitação e estimativa de custos.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 14/03/2019, às 12:50, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513872 e o código CRC 355E29D6.

0002036-47.2019.6.02.8000 0513872v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
À CODES/SRACF para instrução, conforme

despacho GPRES 0513872.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 14/03/2019, 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
0513909 e o código CRC B61D3052.

0002036-47.2019.6.02.8000 0513909v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1951 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,

 

Tratam os presentes autos de solicitação oriunda da Assessoria Jurídica da Direção-
Geral  visando a participação de 01 (um) servidor, no Seminário Nacional Questões
Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema de Registro de Preços, Contratação
Direta e os Contratos Decorrentes, que será realizado em Recife/PE, de 15 a 17
de maio de 2019, a ser promovido pela empresa Zênite.

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros abaixo:

DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO
Seminário Nacional Questões Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema
de Registro de Preços, Contratação Direta e os Contratos
Decorrentes

SERVIDORES
INDICADOS Marcel Gameleira de Albuquerque

PERÍODO 15 a 17 de maio de 2019

EMPRESA
PROPONENTE Zênite

LOCAL Recife/PE

DESPESAS

Inscrição: R$4.140,00

Diárias: R$2.226,00

Passagens: R$1.500,00 (valor estimado)
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TOTAL: R$7.866,00(sete mil oitocentos e sessenta e seis
reais)

 

RESUMO/INSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2019

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

 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos Humanos
para atender à despesa em tela, calculada em R$7.866,00(sete mil
oitocentos e sessenta e seis reais), com as inscrições, diárias e
passagens do servidor.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos consulta ao SICAF,  Declaração antinepotismo, CEIS
e CADIN

INSCRIÇÕES Ainda não realizadas

 

Por fim, sugerimos  que os autos evoluam para análise e manifestação das unidades
superiores.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 19/03/2019, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 19/03/2019, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516067 e o código CRC 429E4AED.

0002036-47.2019.6.02.8000 0516067v12
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 86.781.069/0001-15
Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Nome Fantasia: ZENITE EDITORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2019

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 14/09/2019
FGTS 05/04/2019
Trabalhista Validade: 13/09/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/04/2019
Receita Municipal Validade: 15/04/2019

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: 19/03/2019 12:38 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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22/02/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

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

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

86781069000115

Data da consulta: 22/02/2019 09:56:18 
Data da última atualização: 21/02/2019 18:00:04

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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22/02/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=8c17b32ed5670e1932d1de2278a4c121 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
86781069

Título:
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.

Para conhecimento da senhora Secretária da SGP, a Informação SRACF/CODES 1951
(0516067).

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 19/03/2019, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516342 e o código CRC DE8223D5.

0002036-47.2019.6.02.8000 0516342v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste para, em

atenção ao Despacho GPRES 0513872, retornar os presentes
autos à apreciação de Vossa Senhoria, uma vez que fora
procedida a instrução nos termos solicitados no Despacho
retromencionado pela Seção competente, inclusive,
informando que a ação requestada encontra-se se
contemplada, para a unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2019 - PAC/2019 e que há verba suficiente na
Ação de Capacitação de Recursos Humanos para atender à
despesa em tela, calculada em R$7.866,00(sete mil oitocentos
e sessenta e seis reais), com as inscrições, diárias e
passagens do servidor.

Isto posto, seguem os autos para a apreciação
susomencionada, sugerindo-se, ainda, s.m.j., a evolução
destes à apreciação superior.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 20/03/2019, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516425 e o código CRC FDDD929A.

0002036-47.2019.6.02.8000 0516425v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 20 de março de 2019.
Efetivada a devida instrução por parte da SGP, em

atendimento à determinação dessa Presidência (0513872),
torno os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente, para a necessária e prévia
autorização da contratação objeto do presente procedimento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/03/2019, 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
0516944 e o código CRC 72FDFD16.

0002036-47.2019.6.02.8000 0516944v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002036-47.2019.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA-GERAL

ASSUNTO : Indicação. Servidor. Participação. Curso. Auditoria financeira aplicada ao setor público.

 

Decisão nº 1264 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Em análise, nesta oportunidade, a proposição de participação do

servidor Marcel Gameleira de Albuquerque em Seminário Nacional Questões
Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema de Registro de Preços, Contratação
Direta e os Contratos Decorrentes, a ser promovido pela empresa Zênite
Informação e Consultoria S.A, no período de 15 a 17 de maio do corrente, em
Recife-PE.

Remeta-se à Secretaria de Gestão de Pessoas para as
providências cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/04/2019, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531530 e o código CRC 06EC6987.

0002036-47.2019.6.02.8000 0531530v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2019.
Senhora Coordenadora,
Em face da Decisão 1264 0531530, remeto os autos à

CODES/SRACF para providências decorrentes.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/04/2019, às 18:46, 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
0531736 e o código CRC 6604C4BA.

0002036-47.2019.6.02.8000 0531736v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
Senhora Secretária,
 
Os autos já passaram para instrução conforme

consta na informação 1951(0516067).
Saliento que a inscrição deverá ser realizada após o

deferimento do Excelentíssimo Desembargador Presidente e
para isso, ainda falta posicionamento de outras unidades
como a Assessoria Jurídica da Direção-Geral.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 24/04/2019, às 09:25, 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
0531945 e o código CRC 8F11005E.

0002036-47.2019.6.02.8000 0531945v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
Senhor Diretor,
Considerando a necessidade do pronunciamento da

Assessoria Jurídica dessa Unidade Diretiva acerca da contratação em
tela, o qual servirá de subsídio para a decisão do Exmo. Sr.
Presidente, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, sugerindo,
com base no artigo 10 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017, o seu
redirecionamento à àquela Assessoria para análise e emissão de
parecer técnico.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 24/04/2019, às 18:23, 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
0532138 e o código CRC 032AAB7E.

0002036-47.2019.6.02.8000 0532138v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 25/04/2019, às 18:03, 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
0532774 e o código CRC 5BDB78CB.

0002036-47.2019.6.02.8000 0532774v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
À SAD,
 
Para verificação da compatibilidade do preço

proposto pela empresa, na forma da legislação de regência.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 26/04/2019, às 08:56, 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
0533385 e o código CRC AFE38143.

0002036-47.2019.6.02.8000 0533385v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
À COMAP para dar sequência à instrução, na forma

do Despacho AJ-DG 0533385.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 19:40, 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
0533927 e o código CRC 5683E247.

0002036-47.2019.6.02.8000 0533927v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril 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 0533385.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2019, às 17:10, 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
0534444 e o código CRC B9EB6A7B.

0002036-47.2019.6.02.8000 0534444v1
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E-mail - 0534506

Data de Envio: 
  29/04/2019 17:54:36

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE PREÇOS. TRE-AL.

Mensagem: 
  ILUSTRES,

Em face da presente proposta de contratar inscrição / participação no evento: 

Seminário Nacional QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CONTRATAÇÃO DIRETA E OS CONTRATOS DECORRENTES, promovido por essa Editora Zênite, de Servidor
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por sabidamente se impor a exigência superior de
comprovação da compatibilidade de preços nas contratações do tipo, para que se possa levar a efeito a
formalização de querida contratação, apelamos a sua presteza, no sentido de envidar esforços e nos fazer
remeter Notas de empenho e / ou cópias de Notas Fiscais emitidas em nome de, pelo menos,
preferencialmente, três Órgãos públicos federais, que tenham adquirido o mesmo objeto.

Muito atenciosamente.

José Valteno dos Santos

Anexos:
    Requerimento_0511474.html
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E-mail - 0535260

Data de Envio: 
  02/05/2019 16:17:40

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE PREÇOS. TRE-AL.

Mensagem: 
  ILUSTRES,

* Igualmente, pedimos a presteza de nos fazer remeter a necessária DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE no
fornecimento do procuto ora ofertado.

Em face da presente proposta de contratar inscrição / participação no evento: 

Seminário Nacional QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CONTRATAÇÃO DIRETA E OS CONTRATOS DECORRENTES, promovido por essa Editora Zênite, de Servidor
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por sabidamente se impor a exigência superior de
comprovação da compatibilidade de preços nas contratações do tipo, para que se possa levar a efeito a
formalização de querida contratação, apelamos a sua presteza, no sentido de envidar esforços e nos fazer
remeter Notas de empenho e / ou cópias de Notas Fiscais emitidas em nome de, pelo menos,
preferencialmente, três Órgãos públicos federais, que tenham adquirido o mesmo objeto.

Muito atenciosamente.

José Valteno dos Santos

Anexos:
    Requerimento_0511474.html
    E_mail_0534506.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2932 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

SENHORA COORDENADORA,

 

Tratam os autos de contratação da inscrição / participação do Servidor
MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE no evento jurídico
Seminário Nacional Questões Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema de
Registro de Preços, Contratação Direta e os Contratos Decorrentes, a
realizar-se como descrito no documento - (0511475); escrito tal onde se
tem grafado, entre muitos, também o valor da presente contratação.

 

Vindos estes para a promoção de complementar instrução, fez-se juntada
de conjunto de documentos que, smj, demonstram a necessária
comprovação de compatibilidade dos preços praticados - ( 0535195).

 

Pode-se notar  no Sistema CADIN (0516156), nada haver registrado que se
aponte como óbice à contratação da Zênite; por meio de evento -
(0516155), apresenta-se declaração da não ocorrência da prática de
nepotismo.

 

Fizemos juntada da Certidão colhida no SICAF, com datas de validade
atualizadas, com que se acusa da plena regularidade fiscal da pessoa jurídica
a ser contratada - (0535824).

 

Do mesmo modo, fez-se juntada das demais certidões exigidas à
contratação, anunciadoras da idoneidade requerida - (0535832).

 

Em face do disposto, satisfeito o determinado em Despacho da GSAD
(0533927), retornam-se estes, para ciência e demais atos à contratação da
Zênite Informação e Consultoria S/A, no valor de R$ 4.140,00 (Quatro mil,
cento e quarenta reais), por Inegixibilidade de certame licitatório, com
fundamento no art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93.
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Respeitosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 03/05/2019, às 11:21, 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
0535839 e o código CRC BEC44B81.

0002036-47.2019.6.02.8000 0535839v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2019.
 
 
À AJ-DG,
 
Senhor Assessor,
 
Devolvo os presentes autos, após atendimento do

Despacho AJ-DG 0533385.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/05/2019, às 11:23, 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
0535920 e o código CRC 6578AF9E.

0002036-47.2019.6.02.8000 0535920v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002036-47.2019.6.02.8000
INTERESSADO : MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO - ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93

 

Parecer nº 828 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA S/A, CNPJ 86.781.069/0001-15, com vistas à
participação do servidor Marcel Gameleira de
Albuquerque, Assessor Jurídico da Diretoria-Geral, no
"Seminário Nacional Questões Polêmicas e Aplicadas
sobre Sistema de Registro de Preços, Contratação
Direta e os Contratos Decorrentes", a se realizar em
Recife/PE, de 15 a 17 de maio do corrente ano, sendo o
investimento de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta
reais), conforme proposta (0511475).

 

2. DO PROCEDIMENTO

 

No evento 0516067,  a SRACF  informa que há
verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela e que
a presente ação encontra-se contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019,
objeto dos autos SEI nº 0007119-78.2018.6.02.8000. 

Constam dos autos as certidões de regularidade da
empresa (0535824), bem como a verificação da
compatibilidade do valor cobrado (0535195), a declaração de
inexistência de prática de nepotismo (0516155) e as certidões
do CNJ,  TCU e CEIS (0535832). 

Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  Reservando a análise das nuanças técnicas e
financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
 quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos, na

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

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

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

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

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

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

  
"EMENTA: Contrata-se por inexigibilidade
de licitação com fundamento no art. 25,
inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993,
conferencistas para ministrar cursos para
treinamento e aperfeiçoamento, ou a
inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e
verificado tratar-se de notório
especialista."

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2018 alterou a Orientação Normativa nº 18,
de 1º de abril de 2009 e ampliou a opção de enquadramento: 

 

"Art. 1º A Orientação Normativa nº 18, de
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25,CAPUT OU INCISO II, DA LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS PARA
MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM
CURSOS ABERTOS.
O ART. 25,CAPUT, COMO
FUNDAMENTO, IMPÕE A
CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE
COMPETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU
POR EXCLUSIVIDADE DO OBJETO
PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO,
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MEDIANTE ROBUSTA INSTRUÇÃO DOS
AUTOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AINDA
MAIORES POR PARTE DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES.
A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO
ART. 25, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE
1993, EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS DA NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO E DA
SINGULARIDADE DO CURSO.
INDEXAÇÃO: TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
CONTRATAÇÃO. PESSOAS NATURAIS E
JURÍDICAS. CURSOS FECHADOS OU
INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS.
REFERÊNCIA: Parecer nº
97/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº
98/2017/DECOR/CGU/AGU; e, Despacho
nº 976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25,caput
e inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993."(NR) (grifos nossos)
 

Diante do exposto, o enquadramento da
inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, e artigo 13, inciso VI, todos da Lei
nº 8.666/93, parece, s.m.j., adequado para o caso ora
analisado, uma vez que se constata a inviabilidade de
competição por ausência de critério objetivo de seleção e
ainda por exclusividade do objeto perseguido pela
Administração, conforme  instrução contida nos autos.   

                      Registre-se também que, em sede
de inexigibilidade de licitação,  é imperiosa a  justificativa
acerca do valor da contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.666/93, devendo a Administração certificar que
a  proposta de preços da empresa demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado, vale dizer,  
trazendo aos autos a necessária justificativa de preço, na
exata inteligência do comando contido no inciso III, do Art.
26, da Lei nº 8.666/93:  

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."       
     

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:

 
"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
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APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS
ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS,
OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
fornecedor exclusivo, não pode ser
realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
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se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 

 
Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

de cotejar preços de fornecedores distintos, visto que a
diferença no serviço inviabiliza uma base para aferi-los,
cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o praticado no mercado, inclusive com outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em geral,  e  sempre que possível, devem ser
juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,
de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja  circunstanciadamente
justificada a escolha do fornecedor, bem como demonstrada a
adequabilidade dos preços, neste último caso com efetiva
comparação com os preços de mercado e sempre com a
juntada de parecer de técnico responsável atestando tanto a
inexigibilidade quanto à adequação dos preços.

 
 

4. LISTA DE VERIFICAÇÃO
 

Segue lista de verificação exigida no Anexo X
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a obrigatoriedade do
uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

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

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente justificado? X  0511474

2 É possível afirmar que é singular a necessidade pública que demanda a contratação do curso?  X  

3 A justificativa apresentada é pertinente (detecção da necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)? X  0511474

4 A inviabilidade de competição teve sua origem na contratação do serviço técnico de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal (art. 25, II da Lei nº 8.666/93):  X  

5 O procedimento está instruído com o detalhamento do conteúdo do curso requerido? X  0511475

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

7 O procedimento está instruído com currículo detalhado do(s) instrutor(es) do curso?  X  

8
É possível afirmar que é notoriamente reconhecido no mercado o fornecedor do curso selecionado? Há
elementos que fundamentam o reconhecimento da alegada notoriedade pelo demandante da contratação
e/ou pelo destinatário dos conhecimentos?

 X  

9 Existe na localidade sede do órgão, algum outro fornecedor do conteúdo do curso selecionado e que tenha
previsão de realizar curso idêntico ou similar nos próximos meses (no caso de evento fora do Estado)?   Não consta

dos autos

10 Foi verificada pela CODES a relação de compatibilidade entre o objeto da futura contratação e as
atribuições do(s) destinatário(s) dos conhecimentos? X  0516067

11 Houve a devida reserva de crédito orçamentário ou a confirmação de que há recurso disponível pela
unidade competente? X  0516067
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12 A proposta de preços demonstra-se compativel com os preços X  0535839

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

   

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

14 Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na proposta ou em documento separado? X   

15

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da observância ao que prescreve o inciso V, do
Art. 2º, da Res. CNJ nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da
qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de
direção e de assessoramento; (Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  0516155

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

Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Evento/Obs.

17

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os seus dados relativos à regularidade fiscal
válidos? X  0535824

1 FGTS X   

2. INSs X   

3. Receita Federal X   

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X   

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X   

18 Consta consulta ao CADIN? X  0516156

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência?

X  0535832

 

5. CONCLUSÃO

Assim, constatada a regularidade jurídica do feito,
esta Assessoria Jurídica, nos termos do inciso X, do Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de Contratação),
opina favoravelmente à contratação da empresa da empresa
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ
86.781.069/0001-15, com vistas à participação
do servidor Marcel Gameleira de Albuquerque, Assessor
Jurídico da Diretoria-Geral, no "Seminário Nacional
Questões Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema de
Registro de Preços, Contratação Direta e os Contratos
Decorrentes", a se realizar em Recife/PE, de 15 a 17 de maio
do corrente ano, sendo o investimento de R$ 4.140,00 (quatro
mil cento e quarenta reais), conforme proposta (0511475),
tudo com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.  

À consideração superior. 
 
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 03/05/2019, às 11:51, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535937 e o código CRC 8A986973.

0002036-47.2019.6.02.8000 0535937v9
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Direção-Geral, através do Parecer 828 (0535937), onde opina
pela possibilidade da contratação, considerando a legalidade do
procedimento em tela, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência para deliberação quanto
à participação do servidor Marcel Gameleira de Albuquerque,
Assessor Jurídico desta Diretoria-Geral, no "Seminário Nacional
Questões Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema de Registro de
Preços, Contratação Direta e os Contratos Decorrentes", a se
realizar em Recife/PE, de 15 a 17 de maio do corrente ano, ao tempo
em que RECONHEÇO, com fulcro no art. 25, inciso II, c/c o art. 13,
inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de
licitação nos autos, sugerindo que seja autorizada a contratação da
Empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ
86.781.069/0001-15, para inscrição do mencionado servidor.

Ressalto, por oportuno, que o conteúdo programático do evento em apreço guarda pertinência temática com o elenco
de atribuições exercidas pelo servidor, além do reconhecimento da
necessidade administrativa, fato que irá colaborar com a excelência
da prestação administrativa no âmbito deste Tribunal. Ademais, a
referida demanda consta do Plano Anual de Capacitação e há
disponibilidade orçamentária para custear a participação, conforme
Informação 1951 (0516067).

Posto isso, faço os presentes autos conclusos a Vossa
Excelência, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº
8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/05/2019, 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
0536035 e o código CRC 29B62A53.

0002036-47.2019.6.02.8000 0536035v1
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PROCESSO : 0010165-75.2018.6.02.8000
INTERESSADO :  Assessor Jurídico da Diretoria-Geral

ASSUNTO : Autorização. Participação. Curso. Servidor Marcel
Gameleira de Albuquerque.

 

Decisão nº 1371 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
O Assessor Jurídico da Diretoria-Geral, servidor Marcel

Gameleira de Albuquerque, solicita a autorização da Presidência para
participar do curso Seminário Nacional Questões Polêmicas e
Aplicadas sobre Sistema de Registro de Preços, Contratação
Direta e os Contratos Decorrentes", a se realizar em Recife/PE,
de 15 a 17 de maio do corrente ano, cujo custo unitário de inscrição
corresponde ao valor de R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta
reais), além da cobertura das despesas com diárias e passagens
aéreas.

Ressalta a chefia imadiata do servidor, o Sr. Diretor-
Geral, que
"que o conteúdo programático do evento em apreço guarda pertinência temática com o elenco
de atribuições exercidas pelo servidor, além do reconhecimento da
necessidade administrativa, fato que irá colaborar com a excelência
da prestação administrativa no âmbito deste Tribunal"
(evento 0536035), bem como que as despesas do pleito em deslinde
estão amparadas no Plano Anual de Capacitação, nos termos
da INFORMAÇÃO Nº 1951 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
(evento 0516067).

Dessa forma, AUTORIZO a participação do servidor
Marcel Gameleira de Albuquerque no evento em tela.

À Secretaria de Gestão de Pessoas, por suas unidades
competentes, para as providências de suas alçadas.

 
 
 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 05/05/2019, às 16:54, 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
0536199 e o código CRC 1084E3CF.

0002036-47.2019.6.02.8000 0536199v14
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
Á CODES/SRACF para as providências de

sua alçada, decorrentes da Decisão 0536199.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 06/05/2019, às 18:04, 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
0536661 e o código CRC 0A01259C.

0002036-47.2019.6.02.8000 0536661v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.

À COFIN, para emissão da nota de empenho em cumprimento à Decisão 1371, da
Presidência (0536199).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2019, às 20:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536751 e o código CRC E6E9705A.

0002036-47.2019.6.02.8000 0536751v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0536751).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/05/2019, às 11:23, 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
0537149 e o código CRC 02F7CA06.

0002036-47.2019.6.02.8000 0537149v1

  

Despacho COFIN 0537149         SEI 0002036-47.2019.6.02.8000 / pg. 61



���������� ���	
��������������������������������������������

��� !"#$"�%"�&'(�)*�� $

��)(���� %
)+,��� �����)-���.

���	
��������������������������������������������

��� !"#$"�%"�&'(�)*�� $

��)(���� %
)+,��� �����)-����/' � ���

012 3456789:;<;=>?9@845678ABC4;DCEF>GEH<I

JKLK2 MNC68;86O8<;86AD<CP8=EQ56EH<M9@NC68;86O8<;86AD<CP8=EQ56EH<I

0KRK2 STUSVUWSXY9SZ[V\9]̂
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DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.
À Secretaria de Administração (Em paralelo à

COFIN para ciência),
 
Prezado Secretário,
 
1. Sugerimos avaliar a fundamentação da contratão

deste processo, vez que a AJ-DG sugere o caput do art. 25
(doc. 0535937) e a DG propõe o inciso II do mesmo artigo
(doc. 0536035). Tal informação é importante para registro na
nota de empenho, que será o instrumento apto a contratar a
empresa.

2. Ademais, smj, parece-nos que a Decisão
1371/2019 (doc. 0536199) apenas autorizou a participação do
servidor, sendo que a rotina seria também homologar a
contratação.

3. Após, pedimos que o processo retorne o mais
breve possível, a fim de emitirmos a nota de empenho, haja
vista a proximidade do evento e a validade da certidão junto
ao FGTS (até 13/05/2019).

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 09/05/2019, às 14:07, 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
0538716 e o código CRC 3B5B7B1F.
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DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral.
 

 
Senhor Diretor,
 
Considerando as observações apresentadas pela

SGO, no despacho de evento nº 0538716, peço vênia a V. Sa.
para comunicar acerca da necessidade de complementar,
s.m.j., a Decisão nº 1371 da Presidência (0536199), no sentido
de constar a homologação da contratação pretendida,
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, na
esteira do Parecer nº 828 da AJ-DG.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/05/2019, às 16:43, 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
0538950 e o código CRC BCF48EB5.

0002036-47.2019.6.02.8000 0538950v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de maio de 2019.
Tendo em conta o registro constante do Despacho

GSAD nº 0538950, tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Regional,
para a necessária e competente atuação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/05/2019, 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
0539064 e o código CRC 19268011.

0002036-47.2019.6.02.8000 0539064v1
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PROCESSO : 0010165-75.2018.6.02.8000
INTERESSADO :  Assessor Jurídico da Diretoria-Geral

ASSUNTO : Autorização. Participação. Curso. Servidor Marcel
Gameleira de Albuquerque. Contratação Empresa.

 

Decisão nº 1453 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Em complemento à Decisão de minha lavra de evento SEI

n º 0536199, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput,
da Lei Federal nº8.666/1993 e alterações posteriores, a contratação
nas condições estipuladas na proposta (0511475), com vistas a
permitir a participação do Sr. Assessor Jurídico da Diretoria-Geral,
servidor Marcel Gameleira de Albuquerque, no curso
intitulado Seminário Nacional Questões Polêmicas e Aplicadas
sobre Sistema de Registro de Preços, Contratação Direta e os
Contratos Decorrentes", a se realizar em Recife/PE, de 15 a 17 de
maio do corrente ano, cujo custo unitário de inscrição corresponde
ao valor de R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais), além da
cobertura das despesas com diárias e passagens aéreas.

 
Às Secretarias de Administração e de Gestão de

Pessoas, por suas unidades competentes, para as providências de
suas alçadas.

 
 
 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 10/05/2019, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539196 e o código CRC DC27B047.
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DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2019.
À SGO, para emissão da competente nota de

empenho, na forma autorizada pela Presidência, na Decisão
1453 (0539196).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, 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
0539703 e o código CRC BAA58D76.

0002036-47.2019.6.02.8000 0539703v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/05/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/05/2019, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/05/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540216 e o código CRC 5EA98C90.

0002036-47.2019.6.02.8000 0540216v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 413/2019

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 13/05/2019, às 15:03, 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
0540217 e o código CRC A37657D3.
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000413

(0540216).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/05/2019, às 15:29, 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
0540258 e o código CRC 64EB0511.

0002036-47.2019.6.02.8000 0540258v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.
À CODES/SRACF para as providências decorrentes

da decisão 1453 0539196.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 13/05/2019, às 16:43, 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
0540380 e o código CRC 1A7B3AB0.

0002036-47.2019.6.02.8000 0540380v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2019.
À SRACF, para remessa da nota de empenho à

empresa promotora do evento e demais medidas de estilo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/05/2019, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541433 e o código CRC 4AEA009F.

0002036-47.2019.6.02.8000 0541433v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2019.
Senhor Chefe da SRS,
 
Em virtude da intenção do servidor Marcel retornar

na noite do término do evento, encaminhamos os autos para
providências quanto à devolução de 1(uma) diária pelo
servidor.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 15/05/2019, às 11:11, 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
0541664 e o código CRC 01EB01BE.

0002036-47.2019.6.02.8000 0541664v1
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15/05/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OBU5GKEXIWUNS&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OBU5GKEXIWUNS&View=Message&Print=Yes 1/1

De: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
 Para: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>

 Data: 10/05/2019 01:04 PM
 Assunto: Fwd: Curso Zênite Recife. Devolução 1 diária.

  
 
 
Rosana de Cássia Moreira Gêda
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
SRACF/CODES/SGP/TRE-AL
0xx82 2122 7716
 

From: "Marcel G. de Albuquerque" <marcelalbuquerque@tre-al.jus.br>
 To: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 10 May 2019 12:57:59 -0300
 Subject: Curso Zênite Recife. Devolução 1 diária.

  
Prezada Rosana,

  
 
 
Conforme contato telefônico, é o presente para formalizar minha intenção de

 retornar a Maceió no dia 17/05/19, à noite, pelo que solicito informação
 sobre o procedimento de devolução de uma diária.

  
Grato pela atenção.

  
Marcel Gameleira de Albuquerque

 AJ-DG
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DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2019.
Sr. Chefe
 
Conforme anexo (0541942), após o ajuste

solicitado, o requerente deverá providenciar o ressarcimento
no valor de R$ 378,64 através da GRU competente.

 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CID CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 15/05/2019, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541945 e o código CRC F47B0D8C.

0002036-47.2019.6.02.8000 0541945v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2019.
Prezado Marcel,
 
Segue no documento 0541942 o valor a ser

restituído.
Orientações sobre a GRU está no

link:https://intranet.tre-al.jus.br/downloads/sa/tre-al-
orientacoes-gru.pdf.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de
Seção, em 15/05/2019, às 16:12, 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
0542078 e o código CRC 19DBCB60.

0002036-47.2019.6.02.8000 0542078v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.
Senhor Chefe da SRS,
 
Em atenção ao despacho contido no

evento 0542078, seguem GRU e respectivo comprovante de
pagamento (0544293).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/05/2019, às 14:04, 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
0544291 e o código CRC C7CC03B7.

0002036-47.2019.6.02.8000 0544291v1
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CERTIDÃO

Certifico para os fins que se fizerem necessários que o
título referente ao anexo 0541942 foi devidamente baixado. O
referido é verdade.

Documento assinado eletronicamente por CID CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 21/05/2019, às 16:33, 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
0545279 e o código CRC 54F83F87.

0002036-47.2019.6.02.8000 0545279v2
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
Sra. Chefe,
 
Após o ajuste das diárias, remeto o procedimento

para demais providências que o feito requer.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de
Seção, em 22/05/2019, às 14:15, 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
0545666 e o código CRC 017F036E.

0002036-47.2019.6.02.8000 0545666v1
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NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Prestação de Serviço de Capacitação de Servidores

Área interessada:

CODES

Contrato:

2019NE000413

Vigência do contrato:

 

Contratado(a):

Zênite Informação e Consultoria S/A

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

NFS-e 19975

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM

04 - Valor bruto a ser pago:

R$4.140,00(quatro mil cento e quarenta reais)

05 - Observações:

Liquidação referente ao pagamento da contratação do
curso "Seminário Nacional Questões Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema de
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Registro de Preços, Contratação Direta e os Contratos Decorrentes" para
Marcel Gameleira.  Processo SEI 0002036-47.2019.6.02.8000 . NFS-e 19975.

Maceió, 24 de maio de 2019.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 24/05/2019, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 24/05/2019, às 09:52, 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
0546787 e o código CRC B6EAA4FB.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 86.781.069/0001-15
Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Nome Fantasia: ZENITE EDITORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2019

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 14/09/2019
FGTS 01/06/2019
Trabalhista Validade: 13/09/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/08/2019
Receita Municipal Validade: 22/07/2019

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: 24/05/2019 09:53 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Sem título

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________

 24/05/19  13:13     NS                               USUARIO : SUZANA         

 DATA EMISSAO      : 24Mai19   VALORIZACAO : 24Mai19  NUMERO  : 2019NS001878   

 UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   

 FAVORECIDO        : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A    

 TITULO DE CREDITO : 2019NP000496            DATA VENCIMENTO  : 30Mai19        

                                                                               

                                                                               

 OBSERVACAO                                                                    

 Liquidação referente ao pagamento da contratação do curso Seminário Nacional Q

 uestões Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema de Registro de Preços, Contratação

  Direta e os Contratos Decorrentes para Marcel Gameleira.  Processo SEI 000203

 6-47.2019.6.02.8000 . NFS-e 19975.                                            

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                    CONTINUA...

 LANCADO POR : 03736944403 -  SUZANA            UG : 070011   24Mai19   13:05  

 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

                                                                               

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________

24/05/19  13:13     NS                               USUARIO : SUZANA         

DATA EMISSAO      : 24Mai19   VALORIZACAO : 24Mai19  NUMERO  : 2019NS001878   

UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   

FAVORECIDO        : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A    

TITULO DE CREDITO : 2019NP000496            DATA VENCIMENTO  : 30Mai19        

                                                                              

                                                                              

L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R

01 401002 2019NE000413                             33903948                   

                                                                      4.140,00

02 511005 2019NE000413                   332310100 33903948                   

                                                                      4.140,00

03 521214 2019NE000413                   213110400 33903948                   

                                                                      4.140,00

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

LANCADO POR : 03736944403 -  SUZANA            UG : 070011   24Mai19   13:05  

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

                                                                              

Página 1
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ATESTO

Atesto que os serviços da nota fiscal 19975 foram
prestados satisfatoriamente.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 24/05/2019, às 13:19, 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
0547018 e o código CRC 9D543799.

0002036-47.2019.6.02.8000 0547018v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NS001878

Observação:

À SGF,
Para procedimentos próprios do pagamento.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 27/05/2019, às 12:31, 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
0547239 e o código CRC 168E67DF.
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NOTA TÉCNICA - 2ª FASE

Procedimentos de análise da Liquidação da despesa

01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?

Sim

02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?

Sim

03 - O documento apresentado está regular?

Sim

04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?

Sim

05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

Sim

06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?

Sim

07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?

Sim

08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?

Sim

09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?

Sim

10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de
empenho?
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Sim

11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?

---

12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?

Sim

13 - É necessário reforçar a nota de empenho?

Não solicitado

14 - O contrato está vigente?

Sim

15 - Observações:

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Analista
Judiciário, em 27/05/2019, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547542 e o código CRC 276D39DB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  27/05/19  18:31     NS                               USUARIO : ANDRÉ FRAZÃO   
  DATA EMISSAO      : 27Mai19   VALORIZACAO : 27Mai19  NUMERO  : 2019NS001888 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A  
 
  TITULO DE CREDITO : 2019NP000496            DATA VENCIMENTO  : 30Mai19        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  Recolhimento de tributos federais sobre NF 19975. Contratação do curso Seminár
  io Nacional Questões Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema de Registro de Preços
  , Contratação Direta e os Contratos Decorrentes para Marcel Gameleira. SEI 203
  6-47.2019.                                                                    
                                                                              
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521462 2019NE000413                                                        
            6190                                                          391,23
  02 531214 2019NE000413                   213110400 33903948                   
                                                                          391,23
                                                                             
  LANCADO POR : 77719301404 -  ANDRÉ FRAZÃO      UG : 070011   27Mai19   17:52  
 

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA -
DARF)_______
  27/05/19  18:35                                      USUARIO : ANDRÉ FRAZÃO   
  DATA EMISSAO      : 27Mai19   VENCIMENTO: 27Mai19    NUMERO  : 2019DF800272   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  CONTRIBUINTE      : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA
S/A    
  RECURSOS          : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO                               
  PROCESSO          : 2036-47.2019      DOC.ORIGEM 070011 / 00001 / 2019NP000496
  PERIODO APURACAO  : 27Mai19           PERCENTUAL          :                   
  REFERENCIA        :                   REC. BRUTA ACUMULADA:                   
  RECEITA           : 6190                                                      
  VALORES                               BASE DE CALCULO     :            4140,00
  RECEITA           :               391,23                                      
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    MULTA           :                         QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
    JUROS DE MORA   :                             009/ 0001 , EM     27/05/19   
    TOTAL           :               391,23                                      
  OBSERVACAO                                                                    
  Recolhimento tributos federais sobre NF 19975. Contratação Seminário Nacional
  Questões Polêmicas e Aplicadas sobre Sistema de Registro de Preços, Contrataçã
  o Direta e os Contratos Decorrentes para Marcel Gameleira. SEI 2036-47.2019.  
                                                                                
  LANCADO POR : 77719301404 -  ANDRÉ FRAZÃO      UG : 070011   27Mai19   17:52  
                   
 

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  27/05/19  18:32     NS                               USUARIO : ANDRÉ FRAZÃO   
  DATA EMISSAO      : 27Mai19   VALORIZACAO : 27Mai19  NUMERO  : 2019NS001889 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A  
 
  TITULO DE CREDITO : 2019NP000496            DATA VENCIMENTO  : 30Mai19        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
                                                                  
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        3.748,77
                                                                           
  LANCADO POR : 77719301404 -  ANDRÉ FRAZÃO      UG : 070011   27Mai19   17:53 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO,
Técnico Judiciário, em 27/05/2019, 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
0547543 e o código CRC E9F72ABA.
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Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 27/05/2019

  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 86.781.069/0001-15
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

  Situação Atual

Situação no Simples Nacional : NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI:  NÃO optante pelo SIMEI

  Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

  Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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