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

 

Memorando nº 249 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC
Maceió, 14 de março de 2019.

Para:COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - COMAP

Assunto:Solicitação. Participação. Curso. A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO

 

Senhora Coordenadora,

 

Tendo em vista a minha recente atuação nesta Seção de Instrução de Contratações-
SEIC e visando um melhor entendimento das ações desempenhadas e
consubstanciado na consciência que devemos nos qualificar enquanto servidores,
fomos cientificados da realização do curso A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO,
ministrado pela empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ
86.781.069/0001-15, a ser realizado nos dias 11 a 13 de Junho, com carga horária de
24 horas, em São Paulo/SP.

Nesse sentido, encaminhamos o programa anexo (0514098), salientando que o tema
desperta especial atenção em razão da fiscalização exercida pelos tribunais de contas
nessas contratações. Os agentes responsáveis pelas dispensas e inexigibilidades na
Administração direta e indireta, inclusive nas estatais, devem conhecer e dominar os
entendimentos para alinhar ações e evitar apontamentos e responsabilizações.

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

Por fim, submetemos a análise dessa coordenadoria, visando um melhor desempenho
das atribuições inerentes a esta seção.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 14/03/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514083 e o código CRC 6DC4E25B.
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SEMINÁRIO

Os processos de dispensa e inexigibilidade, previstos nas Leis nºs 8.666/1993 e 13.303/2016, sem-

pre geram dúvidas quanto ao correto enquadramento da hipótese legal e à instrução processual 

adequada e segura. 

O tema desperta especial atenção em razão da fiscalização exercida pelos tribunais de contas nes-

sas contratações. Os agentes responsáveis pelas dispensas e inexigibilidades na Administração 

direta e indireta, inclusive nas estatais, devem conhecer e dominar os entendimentos para alinhar 

ações e evitar apontamentos e responsabilizações.

Neste Seminário, vamos discutir, refletir e esclarecer dúvidas sobre o cabimento das contratações 

sem licitação e a instrução segura dos processos, tanto de acordo com a Lei nº 8.666/1993 quanto 

nos termos da Lei nº 13.303/2016. A metodologia contemplará a apresentação das melhores prá-

ticas e de checklists dos procedimentos abordados, ressaltando os posicionamentos dos tribunais 

de contas e dos tribunais superiores!

Seminário Nacional

A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM 
LICITAÇÃO - CABIMENTO E 
INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE 
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
De acordo com as Leis nºs 8.666/1993 e 
13.303/2016

S Ã O  P A U L O / S P
11 A 13 • JUNHO • 2019
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Esta capacitação permitirá a você:

• Tratar dos aspectos mais relevantes e polêmicos sobre as principais hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade, com ênfase na motivação para o enquadramento, na instrução e no passo a 

passo dos procedimentos de contratação direta.

• Compreender os entendimentos e as orientações dos Tribunais de Contas e do Judiciário para 

tomar decisões mais seguras e prevenir responsabilizações.

• Compartilhar boas práticas e checklists que facilitarão a condução e a instrução dos procedi-

mentos.

• Todo o conteúdo abordado de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016 (Lei das 

Estatais).

Público-alvo:

Membros de comissões de licitação, assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, 

fiscais e gestores de contratos, profissionais do departamento de compras, de contratação direta 

e de controles interno e externo e demais agentes públicos envolvidos nos procedimentos de 

contratação direta na Administração direta, autárquica e fundacional, bem como nas empresas 

públicas e sociedades de economia mista.

Destaques do conteúdo:

• Contratação direta nos termos das Leis nºs 8.666/1993 e 13.303/2016

• Planejamento nas contratações diretas – Documentos a serem elaborados e as orientações da 

IN nº 05/2017

• Instrução segura dos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de acordo com as Leis nºs 

8.666/1993 e 13.303/2016

• Dispensa pelo valor e parcelamento indevido – Art. 24, incs. I e II, da Lei nº 8.666/1993 e art. 29, 

incs. I e II, da Lei das Estatais

• Dispensa por emergência – Art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993 e art. 29, inc. XV, da Lei das Es-

tatais
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• Dispensa por licitação anterior deserta e fracassada – Art. 24, incs. V e VII, da Lei nº 8.666/1993 

e art. 29, incs. III e IV, da Lei das Estatais

• Dispensa para compra ou locação de imóvel – Art. 24, inc. X, da Lei nº 8.666/1993 e art. 29, inc. 

V, da Lei das Estatais

• Dispensa para a contratação de remanescente – Art. 24, inc. XI, da Lei nº 8.666/1993 e art. 29, 

incs. III e IV, da Lei das Estatais

• Dispensa com fundamento no inc. XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e no inc. VII do art. 29 da 

Lei das Estatais

• Atuação e responsabilidade da assessoria jurídica nas contratações diretas

• Inaplicabilidade dos regimes para as estatais – Produtos e serviços relacionados com objetos 

sociais – Oportunidade de negócios – Art. 28 da Lei das Estatais

• Inexigibilidade e inviabilidade de competição – Art. 25 da Lei nº 8.666/1993 e art. 30 da Lei das 

Estatais

• Inexigibilidade e fornecedor exclusivo 

• Inexigibilidade, singularidade e notória especialização 

• Credenciamento

• Inexigibilidade e contratação de serviços técnicos – Especificidades, polêmicas e cautelas para 

os seguintes serviços: 

 - Cursos, treinamentos e capacitação – Orientações de acordo com a nova redação da ON nº 

18/2009 da AGU

 - Serviços advocatícios

 - Modificação ou adequação de projetos básico e executivo 

 - Licenciamento de ferramenta tecnológica que exige customizações e integrações X Sistema 

legado
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AS PRINCIPAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

Planejamento das contratações diretas

1. Quais as cautelas para a condução e para a instrução da fase de planejamento das con-

tratações diretas? Devem ser elaborados estudos preliminares e termo de referência? De-

vem ou podem ser adotadas a estrutura e as etapas de planejamento previstas na IN nº 

05/2017? E as estatais, podem adotar esse modelo como referencial? 

2. Quais as orientações do TCU sobre o planejamento das contratações diretas?

disPensa em razão do valor - incs. i e II do art. 24 da lei nº 8.666/1993 e incs. i e ii do art. 29 da lei 
nº 13.303/2016   

3. 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” e “que pos-

sam ser executados conjunta e concomitantemente”?  Quando o parcelamento do objeto 

deve ser considerado ilegal? Como o TCU e outros órgãos de controle têm interpretado a 

dispensa em razão do valor?

PROGRAMA

Dias 11 e 12 (manhã) de junho
Terça- e quarta-feira

Professor José Anacleto Abduch Santos
Procurador do Estado do Paraná. Advogado. Mestre e Doutor em Direito Administrativo. Professor de cur-
sos de pós-graduação, treinamentos e eventos nas áreas de licitações e contratos administrativos. Exerceu 
os cargos e as funções de Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de Estado do Paraná, Procurador-Geral do 
Estado Substituto, Coordenador do Curso de Graduação em Administração Pública da UniBrasil, Presi-
dente dos Conselhos de Administração e Fiscal da ParanaPrevidência, Presidente de Comissões Especiais 
e Permanentes de Licitação no Estado do Paraná. Autor das obras Contratos administrativos: formação e 
controle interno da execução – Com particularidades dos contratos de obras e serviços de engenharia e presta-
ção de serviços terceirizados; Contratos de concessão de serviços públicos – Equilíbrio econômico-financeiro; e 
Licitações e o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Coautor das obras Comentários à Lei nº 
12.846/13 – Lei Anticorrupção; e Lei das Estatais – Comentários ao regime jurídico licitatório e contratual da Lei nº 
13.303/2016. Autor de artigos técnicos sobre licitações e contratos administrativos publicados em revistas 
especializadas. 

Anexo PROGRAMA E PROPOSTA (0514098)         SEI 0002296-27.2019.6.02.8000 / pg. 6



5

4.  Como resolver o problema das contratações de órgãos e entidades que envolvem diferen-

tes unidades administrativas? 

contratação direta quando configurada situação emergencial ou de calamidade Pública

5. 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?

6. Como resolver o problema da emergência causada pelas falhas no planejamento e a res-

ponsabilidade de quem deu causa a essas falhas? 

7. É possível prorrogar a contratação por emergência?

8. Como o TCU têm interpretado a dispensa em razão da emergência?

disPensa diante de licitação deserta e fracassada 

9. Quais requisitos devem ser observados para a adequada configuração das hipóteses pre-

vistas 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? 

10. O que se deve entender pela expressão “mantidas as condições pré-estabelecidas”?  É in-

dispensável manter rigorosamente todas as condições preestabelecidas? Em que casos 

deverá haver repetição da licitação? 

11. Qual é a orientação do TCU sobre a dispensa em virtude de a licitação ter sido frustrada?

comPra e locação de imóvel Por disPensa de licitação 

12. Qual é o conteúdo e a configuração da possibilidade de compra e locação de imóvel por 

dispensa de licitação?

13. Como definir precisamente a necessidade da Administração e qual sua importância para a 

hipótese de dispensa prevista no inc. X do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e no inc. V do art. 29 

da Lei nº 13.303/2016? 
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14. Poderia ser adotado um procedimento semelhante ao chamamento para prospecção e 

conhecimento do mercado?

15. Quando a licitação deve ou não ser realizada? 

16. É possível optar pela dispensa para compra ou locação quando o imóvel não se destina à 

finalidade precípua? 

17. O que é preço compatível com o mercado? Como viabilizar a avaliação do imóvel? Quem 

pode fazer a avaliação? 

18. Qual é a orientação do TCU sobre a aplicação dessa hipótese?

remanescente de obras, serviços e fornecimentos

19. 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?

20. Na rescisão amigável, é possível cogitar a contratação de remanescente com fundamento 

na dispensa de licitação?

21. É obrigatório observar o preço praticado no contrato rescindido ou é possível praticar o 

preço do segundo licitante na ordem de classificação? 

22. Para as estatais, o que mudou com a Lei nº 13.303/2016?

23. Qual é o entendimento do TCU sobre essa hipótese de dispensa?

contratação de objeto que envolva “desenvolvimento institucional”

24. Quais cuidados devem ser adotados na formalização das contratações descritas na pri-

meira parte do inc. XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e do inc. VII do art. 29 da Lei nº 

13.303/2016? 
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25. Diante do desafio em definir a expressão “desenvolvimento institucional”, como o TCU tem 

interpretado o cabimento dessa hipótese? 

26. É cabível a contratação de instituição para organização e elaboração de provas de concurso 

público com fundamento nessa hipótese de dispensa?

formalização do Processo de disPensa e a atuação da assessoria jurídica 

27. Qual o passo a passo para a formalização das dispensas de licitação nos regimes da Lei 

nº 8.666/1993 e da Lei das Estatais? Quais atos, etapas, documentos, demonstrações e 

justificativas deverão constar obrigatoriamente no processo a fim de afastar ou minimizar 

apontamentos e responsabilidades? Quais os cuidados na justificativa do preço?

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

processos devem ser aprovados pela assessoria? O parecer da assessoria jurídica é vincu-

lante?
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Dias 12 (tarde) e 13 de junho
Quarta e quinta-feira

Professora Suzana 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 contra-
tação pública e desenvolvimento sustentável (Fórum, 2017).

INAPLICABILIDADE DO REGIME PARA AS ESTATAIS

29. 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 relativos a oportunidades de negócio 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 definidas 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? 

HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

30. Qual a diferença entre inviabilidade de competição e impossibilidade de disputa? Como 

separar bem esses dois mundos para poder aplicar adequadamente o regime jurídico da 

inexigibilidade?

31. A hipótese de inexigibilidade de licitação por exclusividade abrange apenas as contratações 

de compras (fornecimentos) ou também serviços? Quais objetos podem ser adquiridos por 

meio de inexigibilidade? Quais os entendimentos do TCU e da AGU sobre essa questão? A 

comprovação da exclusividade foi alterada com a Lei nº 13.303/2016?
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32. O que se deve entender por singularidade no contexto da contratação pública, especial-

mente para a inexigibilidade? Qual é o exato sentido do adjetivo “singular” previsto no 

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?    

33. 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?  É possível contratar por 

inexigibilidade de licitação serviços técnicos profissionais especializados com terceiros que 

não sejam notoriamente especializados?

34. Em que casos é cabível o credenciamento? Qual procedimento deve ser observado pela 

Administração direta, bem como por autarquias, empresas públicas e sociedades de eco-

nomia mista para a instituição e a manutenção do credenciamento? Qual é a orientação do 

TCU sobre o credenciamento?

contratação de serviços técnicos Por inexigibilidade: caPacitação, serviços advocatícios, alteração de Proje-
tos de engenharia e sistemas legados de TI

35. Quais as novas orientações da AGU sobre a contratação de cursos, capacitação e treina-

mentos com fundamento em inexigibilidade de acordo com a ON nº 18/2009, que teve sua 

redação alterada pela Portaria nº 382/2018?

36. A contratação de serviços de advocacia deve ser por licitação ou por inexigibilidade? Pode 

ser adotado o sistema de credenciamento? Por que há tanta discussão sobre referida con-

tratação? Qual a orientação do TCU e do STF sobre esse tema? 

37.  Elaborados os projetos básico e executivo por dada empresa/profissional e sendo neces-

sária sua modificação ou adequação, poderá ser contratada a mesma empresa/profissio-

nal por inexigibilidade? O que preveem as normativas de engenharia e arquitetura sobre 

esse tema? Qual a orientação do TCU?
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38. Foi realizada a contratação de licenciamento para uso de ferramenta tecnológica, que exi-

giu uma série de customizações e integrações com outros sistemas já em operação na 

Administração. Findo o prazo inicial do contrato, verifica-se que a contratação de outro 

sistema exigirá novas customizações e integrações, envolvendo grande investimento e ris-

cos para a troca dos sistemas. Nesse caso, poderia ser mantido o sistema inicialmente con-

tratado? E essa contratação poderia ser fundada em inexigibilidade? Quais as cautelas na 

contratação por inexigibilidade de sistemas de tecnologia para afastar o aprisionamento 

indevido de soluções? 

formalização da inexigibilidade 

39. Qual o passo a passo para a formalização da inexigibilidade no regime da Lei nº 8.666/1993 

e da Lei das Estatais? O que não pode faltar na formalização do processo, especialmente 

com relação aos preços e à justificativa da escolha do parceiro, a fim de minimizar riscos e 

responsabilidades para os agentes públicos?
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24
horas

Carga horária
8h30 às 12h30

14h às 18h

PERÍODO

11 A 13 • JUNHO • 2019

11
Junho

Credenciamento
7h30 às 8h30

Onde será?

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

Fone: (11) 3561-5000

Preços especiais para participantes do evento!

(sujeitos à disponibilidade)

Apto. SGL/STD
R$ 238,00* + 5% ISS

Apto. DBL/STD
R$ 278,00* + 5% ISS

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

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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a proposta do senhor Chefe da SEIC,

veiculada no evento SEI 0514083, e entendendo necessária a
capacitação do servidor Antonio Matias de Pinheiro Júnior,
encaminho os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 21/03/2019, 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
0514220 e o código CRC B1F077FA.

0002296-27.2019.6.02.8000 0514220v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
 
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Solicito que seja avaliada a possibilidade de participação

do servidor Antonio Matias de Pinheiro Junior, lotado na Seção de
Intrução de Contratações - SEIC, no curso "A Contratação
Pública sem Licitação - Cabimento e Instrução dos Processos de
Dispensa e Inexigibilidade", que acontecerá de 11 a 13/06/2019 em
São Paulo/SP, pela empresa Zênite, conforme evento 0514098.

 
A participação no evento se justifica pela necessidade

de proporcionar a formação adequada ao correto desempenho das
atribuições que foram conferidas ao referido servidor, atual chefe da
SEIC, razão pela qual acatamos o requerimento formulado, ao tempo
em que o submetemos à Vossa Senhoria, para que formule o melho
juízo sobre o pleito de evento 0514083, corroborado pelo despacho
0514220.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 27/03/2019, às 18:27, 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
0520364 e o código CRC 77199B40.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de março de 2019.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente, para fins de autorização acerca da
participação do requerente no curso/treinamento pretendido e
requerido por meio do Memorando nº 249 (0514083).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/03/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520665 e o código CRC F83ADAFB.

0002296-27.2019.6.02.8000 0520665v1
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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 março de 2019.
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente,

remeto à Secretaria de Gestão de Pessoas para a necessária
instrução prévia.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 29/03/2019, às 07:08, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521130 e o código CRC A53B61FE.

0002296-27.2019.6.02.8000 0521130v1
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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 março de 2019.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 29/03/2019, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521275 e o código CRC 0DC880F9.

0002296-27.2019.6.02.8000 0521275v1
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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 março de 2019.
À Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação

Funcional para conhecimento, análise e demais providências.

Documento assinado eletronicamente por DULCE STELLA TENÓRIO PRADO
COÊLHO, Coordenador Substituto, em 29/03/2019, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521638 e o código CRC 2E8B012D.

0002296-27.2019.6.02.8000 0521638v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2261 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,

 

Tratam os presentes autos de solicitação oriunda da Seção de Instrução de
Contratações-SEIC, visando a participação do Chefe daquela Seção,  no curso A
Contratação Pública sem Licitação - Cabmiento e Instrução dos Processos
de Dispensa e Inexigibilidade, que será realizado em São Paulo/SP, de 11 a 13 de
junho de 2019, a  ser promovido pela empresa Zênite Informação e Consultoria S.A.. 

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros abaixo:

DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO Curso :A Contratação Pública sem Licitação - Cabimento e
Instrução dos Processos de Dispensa e Inexigibilidade

SERVIDORES
INDICADOS Antônio Matias de Pinheiro Júnior

PERÍODO de 11 a 13 de junho de 2019

EMPRESA
PROPONENTE Zênite Informação e Consultoria S.A

LOCAL São Paulo/SP

DESPESAS

Inscrição: R$4.140,00

Diárias: R$2.226,00

Passagens: R$1.500,00 (valor estimado)

 

TOTAL: R$7.866,00(sete mil oitocentos e sessenta e seis
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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, aguardando autorização superior.

 

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 01/04/2019, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 01/04/2019, às 13:21, 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
0521920 e o código CRC 50E69F14.

0002296-27.2019.6.02.8000 0521920v9
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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: 01/04/2019 12:33 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, 01 de abril de 2019.
Encaminho à senhora Secretária da SGP, a

Informação 2261, evento SEI 0521920, da SRACF/CODES,
para ciência e deliberação.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 01/04/2019, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522102 e o código CRC E33800E2.

0002296-27.2019.6.02.8000 0522102v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação da Seção de Instrução de

Contratações-SEIC para a participação do servidor Antônio Matias
de Pinheiro Júnior no curso A Contratação Pública sem
Licitação - Cabimento e Instrução dos Processos de Dispensa
e Inexigibilidade, cuja ação possui previsão no Plano Anual de
Capacitação 2019, bem como há verba suficiente para a
implementação da ação, que será realizada no período de 11 a 13 de
junho de 2019, em Brasília/DF.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
2 2 6 1 0521920, encaminhamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, sugerindo, com base no artigo 10 da Res. TRE/AL
nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à Assessoria Jurídica/DG
para análise e emissão de parecer sobre a contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 01/04/2019, às 17:25, 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
0522285 e o código CRC 36743675.

0002296-27.2019.6.02.8000 0522285v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 01 de abril de 2019.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente deste TRE/AL, após instrução,
conforme determinado por essa Presidência no Despacho
GPRES 0521130, para a necessária e competente deliberação
acerca da autorização para o firmamento do contrato objeto
do presente processo.

 
Em deferido o pleito pórtico, recomenda-se o envio

do procedimento à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
para análise da regularidade jurídica da contratação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/04/2019, às 18:15, 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
0522474 e o código CRC 2B199944.

0002296-27.2019.6.02.8000 0522474v1
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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.

 

Observada a instrução do presente feito constato, na
Informação 2261 (0521920) que a ação encontra-se contemplada no
Plano Anual de Capacitação/2019 (Processo SEI 0007119-
78.2018.6.02.8000), além de haver previsão orçamentária suficiente
para a realização da despesa.

 
Tudo posto, AUTORIZO a participação do servidor

Antônio Matias de Pinheiro Júnior no Curso “A Contratação Pública
sem Licitação – Cabimento e Instrução dos Processos de Dispensa e
Inexigibilidade”, a ser promovido pela Zênite Informação e
Consultoria S/A no período de 11 a 13 de junho na cidade de São
Paulo/SP.

 
Remeta-se à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral para a

competente análise.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 24/04/2019, 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
0531678 e o código CRC 4A27E89C.

0002296-27.2019.6.02.8000 0531678v1
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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 SAD,
 
Para verificação da compatibilidade do preço

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

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/04/2019, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532791 e o código CRC C8CD0E59.

0002296-27.2019.6.02.8000 0532791v1
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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 complemento da instrução, na

forma recomendada pela AJ-DG (0532791).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, 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
0533901 e o código CRC 8EE3DAD6.

0002296-27.2019.6.02.8000 0533901v1
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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 0532791.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2019, às 17:01, 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
0534428 e o código CRC 4A2CD93C.

0002296-27.2019.6.02.8000 0534428v1
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E-mail - 0534516

Data de Envio: 
  29/04/2019 18:02:32

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

Para:
    evento@zenite.com.br

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

Mensagem: 
  
ILUSTRES,

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

Seminário Nacional A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO - CABIMENTO E INSTRUÇÃO DOS
PROCESSOS DE
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE De acordo com as Leis nºs 8.666/1993 e 13.303/2016;

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:
    Anexo_0514098_PROPOSTA_CURSO.pdf
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E-mail - 0535259

Data de Envio: 
  02/05/2019 16:15:58

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. 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 A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO - CABIMENTO E INSTRUÇÃO DOS
PROCESSOS DE
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE De acordo com as Leis nºs 8.666/1993 e 13.303/2016;

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:
    Anexo_0514098_PROPOSTA_CURSO.pdf
    E_mail_0534516.html
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E-mail - 0536542

Data de Envio: 
  06/05/2019 14:37:59

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

Para:
    rosiane.marques@zenite.com.br

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

Mensagem: 
  Prezada Rosiane,

Considerando que a documentação recebida não referencia o evento a ser contratado, para participação
de Servidor deste Órgão, ora, pedimos que para a necessária compatibilidade de preços poderão também
nos ser apresentadas Notas de empenho e / ou Notas fiscais emitidas em nome de órgãos estaduais e
municipais.

Muito atenciosamente.

José Valteno dos Santos

Anexos:
    E_mail_0536128_RESPOSTA___zt.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2986 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 
Senhora Coordenadora,
 
Vieram estes para realização da instrução complementar à

contratação da inscrição / participação do Servidor ANTÔNIO MATIAS DE
PINHEIRO JÚNIOR, no evento como descrito em evento (0514098).

 
Como visto - (0536103), esta SEIC solicitou da empresa a ser

contratada documentação comprobatória da regular compatibilidade dos
preços praticados.

 
A seguir, a Zênite afirmou não dispor ainda de tais documentos -

(0536128); adiante, fazendo juntada de cópias de Notas de empenho onde se
têm demonstrados preços similares, apesar de tratar-se de eventos outros -
(0536937).

 
Ademais, apresentou a empresa Carta/Ofício de Justificativa -

(0536872), por meio do que anuncia e comprova, taxativamente, que os preços
dos seus cursos ofertados se remuneram por similaridade de Carga Horária,
não por outro critério; de tal modo, firmando que o evento em tela,
objetivamente, custa o mesmo valor dos demais apontados no evento - 
(0536937), já citado.

 
Releva destacar que, visto o preço de curso ofertado pela Zênite

e contratado por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas no início do ano,
como disposto no P.A - SEI 1228-42.219 - então no valor de R$ 3950, (Três mil,
novecentos e cinquenta reais), se faz perfeitamente verossímil e fidedigna a
informação de que são tabelados os preços da ofertante, e somente sofrem o
resjuste entre 4,8 e 6%, a cada dia 1º de maio (ver disposição afim em Carta
acima referida).   

 
Constata-se a juntada de CADIN (0521989), Certidões do SICAF

(0535941), e demais Certidões comprobatórias da idoneidade da empresa em
contratar com a Administração (0535934) e (0521988).

 
Em evento - (0521985) vê-se a Declaração da não ocorrência de
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Nepotismo no âmbito da empresa a ser contratada.

                          De tal sorte, data vênia, resta sobremaneira comprovada - por
via indireta - a compatibilidade dos preços do objeto a ser contratado, não se
nos evidenciando óbice, portanto, seja a empresa Zênite Informação e
Consultoria S/A. contratada por via direta, pelo preço de R$ 4.140,00 (Quatro
mil, cento e quarenta reais), por inexigibilidade de certame licitatório, com
fundamento no art. 25. Inciso II, da Lei 8.666/93.

 
Respeitosamente.
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 08/05/2019, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 08/05/2019, às 14:25, 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
0536908 e o código CRC 567D7839.

0002296-27.2019.6.02.8000 0536908v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Devolvo os presentes autos, após atendimento do

Despacho AJ-DG 0532791.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/05/2019, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538106 e o código CRC 66E71DE5.

0002296-27.2019.6.02.8000 0538106v1
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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 : 0002296-27.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEIC
ASSUNTO : CURSO A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO

 

Parecer nº 866 / 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 Antonio Matias de Pinheiro
Junior,   Chefe da Seção de Instrução de Contratações -
SEIC, no curso "A Contratação Pública sem Licitação -
Cabimento e Instrução dos Processos de Dispensa e
Inexigibilidade", que acontecerá de 11 a 13/06/2019 em São
Paulo/SP,   sendo o investimento de R$ 4.140,00 (quatro mil
cento e quarenta reais), conforme proposta (0514098).

 

2. DO PROCEDIMENTO

 
No evento 0521920,  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 (0535941), bem como a verificação da
compatibilidade do valor cobrado (0536908), a declaração de
inexistência de prática de nepotismo (0521985) e as certidões
do CNJ,  TCU e CEIS (0535934). 

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

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Dessa forma,  prossegue-se na análise da 

contratação direta, quanto ao aspecto da legalidade,  na
conformidade com o iter estabelecido no  Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de contratação), 
sabendo-se que as contratações que tenham por objeto a
realização de cursos, treinamentos, capacitação e
especializações de servidores públicos podem ser
formalizadas por intermédio de contratação direta por
inexigibilidade de licitação, com fulcro nos artigos 13 e 25 da
Lei n° 8.666, de 1993, que assim dispõem: 

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

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

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

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

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

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

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

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

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, 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
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(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
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
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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-
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).
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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 SimNãoEvento/Obs.

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

0514083

 

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  0514083

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  0514098

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

X  0521920

7 O procedimento está instruído com currículo detalhado do(s)
instrutor(es) do curso? X  0514098

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  
0521920

 

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

X  0521920

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X  0536908
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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?

   

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

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

15

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res.
CNJ nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam
sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de assessoramento;
(Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  
0521985

 

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

Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoEvento/Obs.

17

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os
seus dados relativos à regularidade fiscal válidos? X  0535941

1 FGTS X   

2. INSs X   

3. Receita Federal X   

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X   

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X   

18Consta consulta ao CADIN? X  0521989

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  0535934

 

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   ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ 86.781.069/0001-
15, com vistas à participação do servidor Antonio Matias de
Pinheiro Junior,   Chefe da SEIC, no curso "A Contratação
Pública sem Licitação - Cabimento e Instrução dos Processos
de Dispensa e Inexigibilidade", que acontecerá de 11 a
13/06/2019 em São Paulo/SP,  sendo o investimento de R$
4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais), conforme
proposta (0514098), tudo com fundamento no art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93.  

À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS SILVA BRANDÃO, Estagiário(a),
em 08/05/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/05/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538127 e o código CRC 89153756.
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 866 (0538127), 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 Antonio Matias de Pinheiro
Junior,  Chefe da Seção de Instrução de Contratações - SEIC, no
curso "A Contratação Pública sem Licitação - Cabimento e Instrução
dos Processos de Dispensa e Inexigibilidade", que acontecerá de 11 a
13/06/2019 em São Paulo/SP, sendo o investimento de R$ 4.140,00
(quatro mil cento e quarenta reais), conforme proposta (0514098), ao
tempo em que RECONHEÇO, com fundamento no art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação nos autos, sugerindo
que seja autorizada a contratação da empresa   ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ 86.781.069/0001-15.

Ressalto, por oportuno, que o conteúdo programático do evento em apreço guarda pertinência temática com o elenco
de atribuições exercidas pelo servidor, além do reconhecimento da
necesidade administrativa, fato que irá colaborar com a excelência
da prestação administrativa no âmbito deste Tribunal. Ademais, a
referida demanda consta do Plano Anual de Capacitação e há
disponibilidade orçamentária para custear a participação, nos termos
da Informação 2261 (0521920), tendo sido inicialmente autorizado
por essa Presidência, nos termos do despacho inserto no evento SEI
nº 0531678.

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
09/05/2019, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538765 e o código CRC 7004B9B6.
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DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.
 
Com base na instrução observada nos presentes autos,

constato a previsão do evento no Plano Anual de Capacitação
vigente, além da regularidade da contratação com base,
principalmente, em parecer ofertado pela Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral (0538127), que aduz a sua adequação à legislação de
regência.

 
Isso posto, AUTORIZO a participação do servidor

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR no curso “A Contratação
Pública sem Licitação – Cabimento e Instrução dos Processos de
Dispensa e Inexigibilidade”, promovido pela ZÊNITE INFORMAÇÃO
E CONSULTORIA S/A, CNPJ nº 86.781.069/0001-15, previsto para
acontecer no período de 11 a 13 do próximo mês de junho na cidade
de São Paulo com previsão total de custo da ordem de R$ 7.866,00
(sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais - 0521920).

 
Remeta-se às Secretarias de Administração e de Gestão

de Pessoas para que sejam adotadas as providências cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/05/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539017 e o código CRC C1C82BBB.
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DESPACHO

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

da autorização de participação em curso no despacho
GPRES 0539017.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 13/05/2019, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540490 e o código CRC 22D757C5.
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DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
Acuso ciência do Despacho GPRES 0539017, ao

tempo em que devolvo os autos ao Gabinete da Presidência
para que seja colhida autorização superior da contratação da
empresa Zênite, por inexigibilidade de licitação, em
consonância com a Conclusão GDG 0538765.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 20:21, 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
0543104 e o código CRC A8B824E1.
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PROCESSO : 0002296-27.2019.6.02.8000

INTERESSADO : COORDENADORIA DE MATERIAL E
PATRIMÔNIO - COMAP

ASSUNTO :
Autorização. Contratação. Empresa. Realização
Curso "A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM
LICITAÇÃO". Servidor ANTONIO MATIAS DE
PINHEIRO JUNIOR. 

 

Decisão nº 1564 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Em complemento à Decisão de minha lavra de evento SEI

n º 0539017, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput,
da Lei Federal nº8.666/1993 e alterações posteriores, a contratação
nas condições estipuladas na proposta (0514098), com vistas a
permitir a participação do servidor Antonio Matias de Pinheiro
Junior, Chefe da Seção de Instrução de Contratações - SEIC, no
curso "A Contratação Pública sem Licitação - Cabimento e Instrução
dos Processos de Dispensa e Inexigibilidade", que acontecerá de 11 a
13/06/2019 em São Paulo/SP, com o investimento de R$ 4.140,00
(quatro mil cento e quarenta reais), promovido pela empresa ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ 86.781.069/0001-15.

 
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
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/05/2019, às 16:55, 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
0543735 e o código CRC F9E535ED.

0002296-27.2019.6.02.8000 0543735v4

Decisão 1564 (0543735)         SEI 0002296-27.2019.6.02.8000 / pg. 77



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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Encaminho os presentes autos para emissão da

competente nota de empenho, tendo em vista a autorização
veiculada na Decisão 1564, da Presidência (0543735).

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 20/05/2019, às 18:57, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544667 e o código CRC EFA4CD38.

0002296-27.2019.6.02.8000 0544667v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0544667).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/05/2019, às 08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544704 e o código CRC DA85D33B.

0002296-27.2019.6.02.8000 0544704v1
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 86781069/0001-15
Razão Social: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA
Nome Fantasia:ZENITE EDITORA
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 / BATEL / CURITIBA / PR /

80240-000
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 03/05/2019 a 01/06/2019
 
Certificação Número: 2019050302562004160464
 
 
Informação obtida em 21/05/2019, às 11:57:29.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 21/05/2019, às 17:43,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2019, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/05/2019, às 17:41, 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
0545061 e o código CRC E343D951.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de Empenho n.º 435/2019 (SEI 0545061).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 21/05/2019, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545062 e o código CRC D319675F.
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DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2019.
Senhora Coordenadora,
Encaminho os autos à CODES/SRACF para as

providências decorrentes da decisão 1564 0543735.
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 21/05/2019, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545117 e o código CRC 292FE773.
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DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura do empenho emitido.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 21/05/2019, às 17:44,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545358 e o código CRC A442ABA0.

0002296-27.2019.6.02.8000 0545358v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
À SRACF, para remessa da nota de empenho e

demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2019, às 20:12, 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
0545965 e o código CRC 6E51B267.

0002296-27.2019.6.02.8000 0545965v1

  

Despacho SAD 0545965         SEI 0002296-27.2019.6.02.8000 / pg. 85


