
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

Memorando nº 266 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Maceió, 19 de março de 2019.

Para: Presidência
Assunto: Participação de servidores em Seminário Avançado de Passo
a Passo para a Celebração de Aditivos em Obras Pública.

 

Exmo. Senhor Desembargador Presidente,
 
Esta Assessoria tomou conhecimento da realização

d o Seminário Avançado de Passo a Passo para a
Celebração de Aditivos em Obras Pública, a ser
promovido pela Con Treinamentos, no período de 08 a
09/04/2019, nesta cidade de Maceió, com duração de 16
(dezesseis) horas/aula, cujo custo unitário de inscrição
corresponde ao valor de R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa
reais) por participante. Este valor unitário decresce a partir
do aumento do quantitativo de participantes, para 2
participantes o valor unitário sai por R$ 3.077,50 (três mil
setenta e sete reais e cinquenta centavos) e para 3 (três)
participantes R$ 3.030,00 (três mil trinta reais).

Para tanto, solicitamos que seja revista a demanda
prevista no Plano de Capacitação 2019, desta Unidade
(0506814), alterando a participação de 02 (dois) servidores na
capacitação "Contratos Administrativos - Estudo e Resolução
de Casos Práticos - Falhas na formalização e
execução.Defeitos na planilha. Contratos estimativos e SRP.
Alterações" para a capacitação acima.

Por meio do documento Sei nº 0516407,
encaminhamos o respetivo programa, destacando que o
objetivo do evento é capacitar o participante acerca dos
aspectos técnicos e jurídicos de aditivos contratuais em obras
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de engenharia, abordando diversas situações, elencandas no
citado programa.

Ressalta-se que este curso será ministrado por
André Pachioni Baeta, que exerce o cargo de Auditor Federal
de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando
na fiscalização e controle de obras públicas e é autor de
diversos livros nesta temática, que está em consonância com
as atribuições desta Unidade, dispostas na Resolução TRE-AL
nº 15.904.

Neste sentido, destacamos o crescente acréscimo
de contratações de obras e serviços de engenharia que
costumeiramente sujeitam-se a alterações contratuais,
analisadas por esta Assesoria.

Isto posto, havendo aquiescência de Vossa
Excelência com o presente pleito, sugerimos que sejam
adotadas as providências necessárias à contratação para
inscrição das servidores Lisiana Teixeira Cintra e Maria José
Costa.

Por oportuno, juntamos as certidões quanto à
regulariade fiscal, trabalhista, TCU e CNJ (0516467,
0516480 e 0516616) da possível contratada (CON
TREINAMENTOS).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 19/03/2019, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516328 e o código CRC A2C391A5.

0002428-84.2019.6.02.8000 0516328v25
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MACEIÓ - AL    08 e 09 de ABRIL

SEMINÁRIO AVANÇADO

facebook.com/contreinamentos

41 3376.3967
contato@contreinamentos.com.br

www.contreinamentos.com.br

PALESTRANTE ANDRÉ BAETA

Como celebrar um termo de aditamento contratual com segurança jurídica?

O que deve ser analisado e justificado para as alterações qualitativas e quantitativas do 
objeto?

Como proceder no caso de aditivos de prorrogação de prazo e de reequilíbrio 
econômico-financeiro?

Como assegurar a manutenção do desconto?

Os principais entendimentos do Tribunal de Contas da União

Critérios para o estabelecimento dos preços de serviços novos

Quais diferenças entre a celebração de aditamentos nos contratos baseados na Lei das Estatais 
em relação aos contratos fundamentados na Lei 8.666/93?

Um roteiro detalhado para celebrar aditivos sem riscos.

DESTAQUES DO TREINAMENTO

A fiscalização de obras públicas apresenta algumas particularidades, pois esses objetos possuem 
um componente dinâmico e incerto, envolvendo alterações de projeto, de cronograma, de 
condições contratuais e de forma de execução ou pagamento, o que pode implicar em 
controvérsias quanto ao custo ou prazo de conclusão da obra. 

O empreiteiro recorre com frequência à apresentação de pleitos para que o contrato seja aditado 

EXCLUSIVO

O TREINAMENTO

PASSO A PASSO PARA A 
CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS EM 

OBRAS PÚBLICAS
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de modo a incluir no seu objeto determinados serviços adicionais, ou ainda, para que o 
cronograma da obra seja prorrogado para contemplar serviços adicionais ou atrasos, bem 
como para evitar a aplicação de multas pelo contratante. 

Outras ocorrências durante a execução contratual, tais como greves, erros/omissões nos 
orçamentos, eventos climáticos, alterações tributárias, atrasos de pagamento por parte do 
contratante, paralisações dos trabalhos, atrasos em desapropriações e licenças, dissídios 
coletivos, reajustes de preços de materiais e insumos também são fonte de discussões entre as 
partes, seja em pleitos solicitando reequilíbrio econômico-financeiro, ou em pedidos para 
prorrogação do prazo de execução contratual.

Por outro lado, as fiscalizações de obra realizadas pelo Tribunal de Contas da União apontam que 
a celebração de aditivos irregulares ou injustificados estão entre as irregularidades mais 
recorrente enfrentadas.

Ante o exposto, este treinamento tratará do assunto visando proporcionar aos gestores públicos 
maior segurança jurídica na celebração de termos de aditamentos contratuais de obras públicas. 
Busca-se capacitar os agentes na produção de justificativas mais robustas com vistas a celebração 
de aditivos.

Nesse aspecto, todo termo de aditamento ao contrato de obra pública é um ato administrativo 
complexo, pois decorre da manifestação de várias instâncias do órgão/entidade contratante, 
exigindo uma justificativa produzida sob três prismas distintos:

a) Justificativa técnica, em que as alterações no projeto licitado ou outros tipos de modificação do 
contrato (prorrogação de prazo, reequilíbrio econômico-financeiro etc.) são explicitados e 
motivados.

b) Análise econômico-financeira, que envolve a justificação e demonstração de que os eventuais 
serviços acrescidos estão com preços compatíveis com os de mercado ou que o equilíbrio 
econômico-financeiro do ajuste foi preservado, preferencialmente mediante a manutenção do 
desconto obtido na licitação.

c) Análise jurídica, que exige o enquadramento do aditamento à luz de disposições legais, 
princípios de direito e cláusulas contratuais e editalícias, bem como a observância de diversas 
formalidades (prévio empenho, respeito aos percentuais de aditamento contratual etc.).

A abordagem do curso será inteiramente prática, versando sobre um caso hipotético de obra 
pública exemplificado por um projeto-padrão do Sinapi que contempla a obra de um edifício 
residencial multifamiliar, de 4 pavimentos sem elevador, com 986,34 m² de área equivalente (16 
unidades habitacionais de 49,08 m²), padrão baixo, alvenaria convencional, com sala, dois 
quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, conforme ilustrado nos desenhos a seguir:
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Serão analisados tanto aspectos técnicos quanto jurídicos sobre de aditivos contratuais na 
referida obra, abordando as seguintes situações:

1) Alteração de metodologia executiva de execução do serviço, modificando a forma de 
execução do canteiro de obras, originalmente previsto para ser um barracão de madeira e 
posteriormente alterado para locação de containers metálicos.

2) Alterações de projeto se a obra fosse licitada no regime de contratação integrada ou 
semi-integrada.

3) Erros e omissões no orçamento: Instalações hidrossanitárias: o empreiteiro pleiteia a inclusão de 
serviços extras na planilha orçamentária (rasgos de alvenaria, chumbamento, fixações e passantes), 
que foram esquecidos pela administração durante a elaboração do orçamento-base da contratação.

4) Erros e omissões no orçamento: Instalações hidrossanitárias: o construtor solicita o aditamento 
do contrato para realização de ensaios de estanqueidade que foram especificados, mas não foram 
incluídos no orçamento.
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5) Alteração de especificação das louças e metais: o empreiteiro solicita a substituição da marca 
especificada como referência por materiais de outras marcas consideradas de pior qualidade.

6) Erros e omissões no orçamento: o construtor interpõe pedido para incluir a locação de 
andaimes na planilha orçamentária para execução da alvenaria de vedação

7) Erros e omissões no orçamento: o construtor solicita aditivo para contemplar a necessidade de 
movimentação horizontal de blocos e outros materiais no canteiro de obras para execução da 
alvenaria de vedação.

8) Erros e omissões no orçamento: há solicitação para inclusão de serviços extras no contrato, a 
saber: encunhamento, vergas e contravergas, peneiramento de areia e realização de requadros 
na alvenaria. O pleito baseia-se no orçamento elaborado pela Administração, utilizando o Sinapi, 
que não considerou essas atividades nos serviços;

9) Divergência de quantitativos: o caderno de encargos foi omisso quanto ao critério de 
pagamento a ser utilizado para o serviço de demolição. O orçamentista considerou um volume de 
serviço compatível com a estrutura original, antes de ser derrubada, mas o construtor pleiteia o 
pagamento do volume do material após a demolição, que sofreu empolamento (aumento de 
volume) de 88%.

10) Divergência de quantitativos: diversos serviços da obra apresentam discrepâncias entre as 
quantidades de serviços efetivamente executados e as que se encontravam previstas em projeto.

11) Alteração no tipo de fundação: a obra foi concebida para ser executada com fundações diretas 
(sapatas), mas o construtor apresentou parecer técnico justificando a necessidade de alteração 
para fundações profundas (estacas hélice contínua).

12) Alteração de distância média de transporte: o empreiteiro foi obrigado a utilizar bota-fora 
para o solo escavado das fundações distinto do previsto, aumentando a distância de transporte 
do material escavado, o que o motivou a apresentar pedido de aditamento.

13) Reajuste expressivo no preço de materiais: Durante a execução da obra, houve reajuste no 
preço das esquadrias em 40%, o que motivou o empreiteiro a formular pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato.

14) Dissídio coletivo: Durante a execução de obra, houve um dissídio coletivo reajustando os 
salários em 10%, o que motivou o empreiteiro a formular pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato.

15) Chuvas: Baseado na ocorrência de condições climáticas adversas, o construtor pleiteia uma 
prorrogação de prazo de quatro meses, considerando que nesses meses do ano houve uma chuva 
acima da média. Também pleiteia o acréscimo de administração local relativo ao período da 
prorrogação solicitada.

16) Chuvas: mudança do período de execução da obra: a obra foi contratada para ser iniciada na 
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época da seca, mas a Administração só emitiu a ordem de serviço no início do período 
chuvoso, o que ensejou pedido de prorrogação de prazo e reequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato

17) Desvalorização cambial: o construtor apresentou pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro baseando-se na desvalorização do câmbio, visto que alguns serviços 
estavam previstos para serem executados utilizando materiais importados.

18) Aceleração de execução – obra executada em vários turnos: A obra foi contratada para ser 
executada em turno diurno e ritmo normal de execução. No entanto, durante a execução do 
contrato, o órgão solicita do construtor a execução do objeto em dois turnos de trabalho, para 
antecipar a conclusão.

19) Acréscimo na Administração Local em virtude de atraso na execução da obra: A construção da 
edificação foi contratada com prazo de execução de 10 meses. Ocorre que o órgão contratante 
sofreu contingenciamento financeiro, o que ensejou a prorrogação do contrato por 6 meses, 
motivando o construtor a pleitear acréscimo nesse item de serviço.

20) Suspensão dos serviços a pedido da Administração: Um órgão contrata a reforma de um 
determinado prédio. Porém, durante a execução contratual, se vê impedido de desocupar 
temporariamente parte da edificação a ser reformada. Assim, necessita suspender o contrato por 
180 dias. O contratado concorda com a suspensão, mas pleiteia indenização.

21) Projeto insuficientemente detalhado: Após a celebração do contrato, com o decorrer da obra, 
à medida que o detalhamento dos projetos se tornou imprescindível para o bom andamento do 
contrato, a construtora percebeu que a documentação fornecida previamente estava 
desatualizada ou carecia de detalhamento técnico, sendo certo que parte das disciplinas sequer 
tinha projetos ou desenhos. Assim, solicitou a celebração de aditivo de valor e, por consequência, 
de prazo, haja vista que o projeto contratado não indicava o detalhamento de algumas dos 
serviços e do SPDA.

22) Interferências não previstas: No mesmo ajuste, em razão de várias interferências detectadas 
no local da obra, cujo conhecimento a empresa alega que só foi possível ao longo da execução das 
atividades, a empresa solicitou aditamento de valor e de prazo no contrato celebrado.

23) Indenização por supressão de serviços: em uma reforma, a Administração suprime parte dos 
serviços por uma questão superveniente. Alegando que já havia adquirido todo o material para 
execução da obra, a empresa solicita indenização, correspondendo à multiplicação do preço 
contratual do serviço e o quantitativo que foi suprimido.

24) Desenquadramento da empresa no Simples: foi contratada uma microempresa para executar 
uma obra. Em virtude do acréscimo de faturamento obtido com o contrato, a empresa foi excluída 
do Simples, motivo pelo qual pleiteou a aplicação do disposto no art. 65, §5º, da Lei 8666/93, 
solicitando o aumento da taxa de BDI.
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1. INTRODUÇÃO
i. Principais irregularidades constatadas pelo TCU na execução dos contratos de obras 
públicas
ii. Cláusulas fundamentais de um contrato administrativo

2. TIPOS DE PLEITO 
i. Modificações do projeto
ii. Condições do terreno diferentes
iii. Suspensão dos trabalhos solicitada pelo contratante
iv. Atraso nos pagamentos
v. Aceleração da obra
vi. Força maior
vii. Como os construtores elaboraram os claims
viii. Como evitar as artimanhas dos construtores para conseguir aditamentos indevidos no 
curso do contrato? O que fazer para evitá-las?
ix. Quando os pedidos de aditivos devem ser acolhidos?

3. UM PANORAMA GERAL SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NA LEI 8666/93, NO RDC E NA 
LEI DAS ESTATAIS

i. Hipóteses legais. Alterações unilaterais e consensuais.
ii. Limites de Aditamento Contratual 
iii. Cálculo do Limite de Alteração Contratual 
iv. Metodologia do cálculo do limite de aditamento contratual;
v. Compensação entre acréscimos e supressões de serviços. Entendimentos do TCU 
(Acórdão 749/2010-Plenário e outros). Em que condições pode haver tais compensações? 
vi. Alterações qualitativas e quantitativas
vii. Pressupostos para extrapolação dos limites legais
viii. Alterações de Objeto 
ix. É possível realizar medições de serviços não contratados antes da celebração do termo 
aditivo?
x. Como o fiscal deve proceder se a alteração contratual demorar demasiadamente?
xi. Alterações contratuais em contratos celebrados no regime de preço global
xii. Inclusão de novos serviços

Gestores e fiscais de obras; Gerentes de contratos de obras; Projetistas e empresas de engenharia 
consultiva; Advogados; Engenheiros; Arquitetos; Construtores; Gestores públicos em geral; 
Pregoeiros e membros de comissões de licitação; Auditores e servidores de órgãos de controle 
interno e externo; Orçamentistas; Peritos judiciais; Servidores públicos e profissionais 
relacionados com o processo de gestão, planejamento contratação e execução de 
empreendimentos de infraestrutura.

PÚBLICO-ALVO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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xiii. Alterações legais e tributárias
xiv. Alterações contratuais à luz da matriz de riscos.

4. ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS 
i. Quais os motivos para que os empreendimentos não sejam concluídos nos prazos? O que 
fazer para mitigar tais ocorrências?
ii. Diferenças dos contratos por escopo dos contratos por prazo determinado
iii. Prazo de vigência x prazo de execução
iv. O que fazer se o contrato expirar e a obra não estiver conclusa?
v. Possibilidades previstas em lei para prorrogação dos prazos contratuais
vi. Atrasos causados por culpa exclusiva da contratada
vii. Atrasos causados pela Administração
viii. Atrasos causados por casos fortuitos ou por motivos de força maior
ix. Atrasos por fato de terceiro
x. Atrasos por culpa concorrente
xi. Pontos polêmicos nas prorrogações do prazo de execução (chuvas, greves, falta de 
materiais, erros/alterações de projeto, falta de recursos orçamentários etc.);
xii. Em caso de prorrogação do prazo de execução, devem ser aceitos acréscimos relativos à 
administração local e manutenção do canteiro?
xiii. A prorrogação pode implicar em reequilíbrio econômico-financeiro?
xiv. O que fazer se o andamento do objeto estiver em atraso em relação ao cronograma? É 
possível aplicar multas em virtude do descompasso da obra em relação ao seu cronograma?
xv. É lícito ao contratado acelerar a execução do empreendimento? Ele pode receber pelos 
serviços realizados antecipadamente?
xvi. Jurisprudência do TCU sobre o assunto
xvii. Estudos de caso reais

5. ADITIVOS DE ALTERAÇÃO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES
i. Quais procedimentos adotar?
ii. Responsabilidade técnica pela alteração de projetos.
iii. Necessidade de justificativas técnicas
iv. Regras do Decreto 7.983/2013 e a necessidade de manutenção do desconto após os 
aditamentos.
v. Como incluir e compor o preço de serviços novos?
vi. Em que situações a alteração de metodologia executiva justifica a celebração de 
aditamento contratual?
vii. Estudos de caso
viii. Erros/omissões nas composições de custo elaboradas pelo órgão contratante; 
ix. Pontos polêmicos
x. O acompanhamento da obra pelo projetista.
xi. Os conflitos na alteração de projetos entre construtor, contratante e projetista. É 
necessária a anuência do projetista em virtude de alterações de projeto? E se o projetista 
não concordar com a alteração do projeto? Como proceder?
xii. Alterações contratuais nas empreitadas por preço global. Regras do Decreto 7983/2013 
para alterações contratuais em empreitadas por preço global. Como realizar o pagamento 
das etapas/parcelas da obra? Como proceder no caso de superestimativas e estimativas 
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André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de 
Brasília. Desde 2004, exerce o cargo de Auditor Federal de Controle 
Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na fiscalização e 
controle de obras públicas.

É autor dos livros “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas” e 
“Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações 
e Contratos de Obras Públicas”, publicados pela Editora Pini, e coautor 

dos livros “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, editado pela Editora Juspodivm, 
Pareceres de Engenharia, editado pelo Clube dos Autores, e “Terceirização – Legislação, 
Doutrina e Jurisprudência”, editado pela Editora Fórum.

André Pachioni Baeta

PALESTRANTE

deficientes de quantitativos?
xiii. Regras para o aditamento contratual na contratação integrada. O REEQUILÍBRIO 
econômico financeiro dos contratos visto sob a ótica da alocação de riscos entre as partes; 
Obrigações de meio e obrigações de fim; Alterações contratuais e a possibilidade de 
utilização de metodologia executiva diferenciada.
xiv. Matriz de riscos. Como realizar a alocação de riscos entre as partes? Os riscos podem ser 
mitigados? 
xv. Entendimentos do TCU

6. GESTÃO DE PLEITOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DE CONTRATOS 
i. Reajuste x reequilíbrios x repactuação
ii. Teoria da Imprevisão
iii. Em que situações é prevista a revisão do contrato?
iv. O que se entende por fato de príncipe?
v. Necessidade de robusta comprovação dos fatos alegados
vi. Alocação de riscos versus reequilíbrio do contrato.
vii. Fatos contratuais e extracontratuais.
viii. A equação econômico-financeira do contrato
ix. Áleas ordinárias e extraordinárias. Qual o impacto no valor global do contrato que 
justifica o reequilíbrio?
x. Mera variação de preços de mercado.
xi. Dissídios coletivos de mão de obra
xii. Necessidade de exame global do contrato.
xiii. Estudos de caso (variação cambial, dissídio coletivo, atrasos causados por terceiros e pela 
Administração, variações excessivas nos preços dos insumos, má execução dos serviços).
xiv. É cabível a revisão de preços no caso de preços inexequíveis?
xv. Alterações contratuais em virtude de alterações tributárias e da desoneração da folha de 
pagamento.
xvi. Entendimentos do TCU.
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1º Lote
Para pagamentos efetuados

até 08/02/2019

1 participante

R$ 2.990,00
2 participantes

R$ 5.975,00
3 participantes

R$ 8.520,00

1 participante

R$ 3.190,00
2 participantes

R$ 6.155,00
3 participantes

R$ 9.090,00

2º Lote
Para pagamentos efetuados

apartir 09/02/2019

- A CON treinamentos oferece propostas personalizadas para capacitação de 
grupos e equipes.

- Entre em contato com nossas consultoras.
 

INVESTIMENTO

LOCAL E DATA

MACEIÓ - AL   08 e 09 de ABRIL
Início 8h30min às 12h00min e das 13h00 às 17h30;

Intervalo de 01h00 para almoço;

Coffee Break às 10h00 e às 16h00.

9

MATERIAL DIDÁTICO
COMPLETO

(41) 3376.3967
www.contreinamentos.com.br
contato@contreinamentos.com.br

CARGA HORÁRIA
 16 HORAS

02 ALMOÇOS
04 COFFEE BREAKS

Anexo - Programa Seminário (0516407)         SEI 0002428-84.2019.6.02.8000 / pg. 11
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A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail 
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

www.contreinamentos.com.br

Material de Apoio - Con Treinamentos;
(pasta executiva, caneta, lapiseira, marca texto e bloco) 

Apostila e Material Completo dos Palestrantes;

Certificado de capacitação e aperfeiçoamento profissional;

02 (dois) almoços;

04 (quatro) coffee breaks;

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

(41) 3376.3967
www.contreinamentos.com.br
contato@contreinamentos.com.br

Ag. 3200 - C/C 7760-7 Ag. 3041-4 C/C 125.211-9
Banco nº 237 Banco nº 001

Se preferir entre em contato com nossa central de relacionamento:

Fale conosco também pelo WhatsApp e redes sociais:

Central de Relacionamento

(41) 3376.3967
www.contreinamentos.com.br
contato@contreinamentos.com.br

(41) 9.9514-1110

fb.com/contreinamentos

@contreinamentos

O pagamento deverá ser realizado em nome de

ConnectON Marketing de Eventos Ltda,

CNPJ  13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Anexo - Programa Seminário (0516407)         SEI 0002428-84.2019.6.02.8000 / pg. 12
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19/03/2019 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: 

CONSULTAR

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

13859951000162

Data da consulta: 19/03/2019 15:48:48 
Data da última atualização: 19/03/2019 12:00:08

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

Nenhum registro encontrado
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA 

 

DE 

 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 
Nome completo: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA 

 
CPF/CNPJ: 13.859.951/0001-62 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente  

acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 

participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 

nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido 
seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 

em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:46:27 do dia 19/03/2019, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 

 
Código de controle da certidão: NY8W190319174627 

 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente

remeto à Secretaria de Gestão de Pessoas para instrução.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 19/03/2019, às 18:05, 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
0516650 e o código CRC 421B8D6F.

0002428-84.2019.6.02.8000 0516650v1
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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.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 20/03/2019, às 12:07, 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
0516659 e o código CRC B2BFBAC7.

0002428-84.2019.6.02.8000 0516659v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2043 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

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

de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE, visando a participação de 02 (duas)
servidoras lotadas no âmbito daquela Unidade, no Seminário Avançado
Passo a Passo para a Celebração de Aditivos em Obras Pública, que será
realizado nesta capital  dias 08 e 09/04/2019, a ser promovido pela empresa
Con Treinamentos. 

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros
abaixo:

DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO Seminário Avançado Passo a Passo para a Celebração de
Aditivos em Obras Pública

SERVIDORES
INDICADOS Lisiana Teixeira Cintra e Maria José Costa

PERÍODO dias 08 e 09/04/2019

EMPRESA
PROPONENTE Con Treinamentos

LOCAL Maceió/AL

DESPESAS

Inscrição: R$6.155,00

 

TOTAL: R$6.155,00(seis mil cento e cinquenta e cinco reais)
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RESUMO/INSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2019

A presente ação não  se encontra contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019, objeto
dos autos SEI nº 0007119-78.2018.6.02.8000, entretanto submete-
se à análise. a solictação feita pela ACAGE no 2º parágafo do
memorando 266 0516328. 

 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos Humanos
para atender à despesa em tela, calculada em  R$6.155,00(seis mil
cento e cinquenta e cinco reais), com as inscrições das
servidoras indicadas.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos consulta ao CADIN e Declaração negativa de nepostimo.

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 21/03/2019, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 21/03/2019, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517472 e o código CRC E9CC5675.

0002428-84.2019.6.02.8000 0517472v14
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DECLARAÇÃO 
 
 

           A CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME , inscrita no CNPJ 

13.859.951/0001-62, declara que não possui em seu quadro societário qualquer sócio na 

condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro 

grau, inclusive, de membros ou juízes do Tribunal Regional Eleitoral do AL, ou de 

servidor(es) investido(s) em cargo de direção e assessoramento dessa Corte de Justiça. 

 

          

Curitiba, 21 de Março de 2019. 

 
 
 

Jeane L. da Silva Canelas 
Diretora 
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
13859951

Título:
CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario...

1 de 1 21/03/2019 11:21
Anexo CADIN (0517599)         SEI 0002428-84.2019.6.02.8000 / pg. 21



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2019.
Repasso para ciência e deliberação da senhora

Secretária da SGP, a Informação SRACF/CODES 2043, evento
SEI 0517472.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 21/03/2019, às 13:15, 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
0517667 e o código CRC 5CE55445.

0002428-84.2019.6.02.8000 0517667v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação da Assessoria de Contas e Apoio à

Gestão - ACAGE para a participação das servidoras Lisiana Teixeira
Cintra e Maria José Costa no "Seminiário Avançado Passo a
Passo para a Celebração de Aditivos em Obras Pública", cuja
ação não possui previsão no Plano Anual de Capacitação 2019, razão
por que solicita que seja revista a demanda dessa Unidade (0506814)
no referido Plano, alterando a participação de 02 (dois) servidores na
capacitação "Contratos Administrativos - Estudo e Resolução de
Casos Práticos - Falhas na formalização e execução. Defeitos na
planilha. Contratos estimativos e SRP. Alterações", tal como firmado
no 2º parágrafo do Memorando nº 266/2019 0516328. 

Conforme procedimento instrutório pela CODES/SRACF,
há verba suficiente para atender à despesa da demanda, calculada no
valor de R$ 6.155,00 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais) e o
seminário será realizado no período de 08 a 09/04/2019, em
Maceió/AL.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
2 0 4 3 0517472, 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 21/03/2019, às 17:03, 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
0517716 e o código CRC 19723F2A.

0002428-84.2019.6.02.8000 0517716v1
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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 março de 2019.
 
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

análise e pronunciamento.
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/03/2019, às 19:09, 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
0518946 e o código CRC 63B8E227.

0002428-84.2019.6.02.8000 0518946v1
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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 março de 2019.
À SAD,
 
Para verificar a compatibilidade de preços do curso

ofertado.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/03/2019, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519211 e o código CRC 8487ABB0.

0002428-84.2019.6.02.8000 0519211v1
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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 SEIC, 
 
Para verificar a compatibilidade de preços

solicitada no evento 0519211.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 27/03/2019, às 16:07, 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
0519982 e o código CRC 710D5398.

0002428-84.2019.6.02.8000 0519982v1

Despacho GSAD 0519982         SEI 0002428-84.2019.6.02.8000 / pg. 26



E-mail - 0520329

Data de Envio: 
  27/03/2019 17:47:23

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

Para:
    contato@contreinamentos.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Seminário Avançado de Passo a Passo para a Celebração de Aditivos em
Obras Pública

Mensagem: 
  Para darmos andamento à participação de dois servidores no "Seminário Avançado de Passo a Passo
para a Celebração de Aditivos em Obras Pública".

Apelamos a sua presteza, nos sentido de nos fazer remeter, o quanto antes se lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três);

Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
compras@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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E-mail - 0520331

Data de Envio: 
  27/03/2019 17:50:13

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

Para:
    contato@contreinamentos.com.br
    aline.maciel@contreinamentos.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Seminário Avançado de Passo a Passo para a Celebração de Aditivos em
Obras Pública

Mensagem: 
  Para darmos andamento à participação de dois servidores no "Seminário Avançado de Passo a Passo
para a Celebração de Aditivos em Obras Pública".

Apelamos a sua presteza, nos sentido de nos fazer remeter, o quanto antes se lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três);

Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
compras@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    E_mail_0520329.html

E-mail SEIC 0520331         SEI 0002428-84.2019.6.02.8000 / pg. 28



Nota EMPENHOS - COMPATIBILIDADE DE PREÇOS (0520345)         SEI 0002428-84.2019.6.02.8000 / pg. 29



                         SERVICO PUBLICO FEDERAL

 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

                        N O T A  D E  E M P E N H O

                                                                  PAGINA:   1

 EMISSAO    : 26Jul18 NUMERO: 2018NE000840 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA

 EMITENTE   : 090028/00001 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

 CNPJ       : 32243347/0001-51 FONE: XX 21 2282-8000

 ENDERECO   : RUA DO ACRE N. 80_- RJ

 MUNICIPIO  : 6001 - RIO DE JANEIRO                      UF: RJ CEP: 20081-000

 CREDOR     : 13859951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME

 ENDERECO   : CANDIDO DE ABREU 469 CONJ  1902 CENTRO CIVICO

 MUNICIPIO  : 7535 - CURITIBA                            UF: PR CEP: 80530-000

 TAXA CAMBIO:

 OBSERVACAO / FINALIDADE

 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DESTA CORTE NO  "V ENCONTRO NACIONAL DE FIS

 CAIS E GESTORES DE CONTRATOS  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRA-

 ÇÃO PÚBLICA".  S G P   2018LI 000696  I(ID 5)

 CLASS : 1 12103 02061056942576013 085387 0100000000 339039 000000

 TIPO  : ORDINARIO  MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE

 AMPARO: LEI8666           INCISO: 02     PROCESSO: TRF2-EOF-2018/00247

 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /

 ORIGEM DO MATERIAL      :

 REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93               NUM. ORIG.:

 VALOR ORIGINAL :               3.290,00

 TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS********************************************

 ******************************************************************************

 ******************************************************************************

 ******************************************************************************

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO
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Assinado digitalmente por MARCIO COSTA VIDAL e ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.
Autenticado digitalmente por ANDREIA TORRES DA CRUZ.
Documento Nº: 2226871-5775 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action
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                         SERVICO PUBLICO FEDERAL

 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

                        N O T A  D E  E M P E N H O

                                                                  PAGINA:   2

 EMISSAO  : 26Jul18     NUMERO: 2018NE000840   PROCESSO: TRF2-EOF-2018/00247

 EMITENTE : 090028/00001 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

 CREDOR   : 13859951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

 ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN

 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:              3.290,00

                                        VALOR DO SEQ. :              3.290,00

                     ATENDER DESPESA, COM VISTAS AO PAGAMENTO DE  "INSCRIÇÃO DE

 SERVIDOR"  DESTA CORTE DE JUSTIÇA, NO CURSO: "V ENCONTRO NACIONAL DE FISCAIS E

 GESTORES DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI

 CA".

 (*) PERÍODO      : 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018;

 (*) C. PAGAMENTO : À VISTA, EM ATÉ  05(CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA  DA

                    "APRESENTAÇÃO"  DO  "DOCUMENTO FISCAL";

 (*) OBSERVAÇÃO   : "O ANEXO I INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO, NO QUAL SE PREVÊ

                    A APLICAÇÃO DE MULTA(S), NAS HIPÓTESES DOS ARTS. 86 E 87 DA

                    LEI Nº 8.666/93".

 * C. HORÁRIA  :  24 HORAS;

 * LOCAL: BRASÍLIA - DF;

                                          T O T A L  :               3.290,00

        -----------------------------          -----------------------------

        ANDREIA A. DE A. OLIVEIRA              MARCIO COSTA VIDAL

        ORDENADOR SUBSTITUTO                   GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO
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Assinado digitalmente por MARCIO COSTA VIDAL e ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.
Autenticado digitalmente por ANDREIA TORRES DA CRUZ.
Documento Nº: 2226871-5775 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action
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Ordem de Compra

Página 1

Ordem de Serviço
No. 052 DATA: 20/11/2018 Responsável: Kleber/ Karine

Dados do Fornecedor
Nome CONNET ON MARKETING DE EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF 13.859.951/0001-62 Insc. Est. 

Contato E-mail: 

Telefone Celular: 

Endereço

Bairro Cidade/UF CEP: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR TOTAL 

1
und

2 R$ 3.990,00 R$ 7.980,00

VALOR TOTAL R$ 7.980,00

Notificado em ____/____/_______ Confirmo a entrega da mercadoria em

_______/________/___________:

_____________________________________

CONNET ON MARKETING DE EVENTOS LTDA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL GOIANO-CAMPUS IPORÁ – SETOR DE COMPRAS

Fica a empresa CONNET ON MARKETING DE EVENTOS LTDA, autorizada a entregar os serviços descritos, por meio da Dispensa de 
Licitação nº71/2018, realizada através do  processo  N° 23220.001117/2018-59.

VALOR 
UNITÁRIO 

Curso de Capacitação para o NMI VI Encontro Nacional de 
Gestores e Fiscais de Contratos de Obras e Serviços de 
Engenharia

_________________________________
IF Goiano – Campus Iporá
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Ordem de Compra

Página 2
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Ordem de Compra

Página 3
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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 COMAP,

Senhora Coordenadora,

 

Trata o procedimento de solicitação de participação de 02 (dois) servidores no
Seminário Avançado de Passo a Passo para a Celebração de Aditivos em Obras
Pública., evento 0516328.

Conforme despacho da AJ-DG evento 0519211 para verificação da compatibilidade do
preço ,  visando à inscrição no curso em tela, no valor de R$ 6.155,00 (seis mil, cento e
cinquenta e cinco reais) e o seminário será realizado no período de 08 a 09/04/2019,
em Maceió/AL,conforme Proposta 0516407;

Foram juntadas as certidões para a contratação, eventos
0516467,0516480, 0516616, 0517582 e 0517582.

A Connect On Marketing de Eventos Ltda ME - CNPJ nº 13.859.951/0001-
62 encaminhou-nos algumas cópias de Notas  de Empenhos, referentes a cursos
aplicados ao setor público e privados, evento 0520345.

Diante do exposto e considerando a urgência que a data do curso requer,
entendemos, salvo melhor juízo, demonstrada a compatibilidade de preço.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/03/2019, às 18:08, 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
0520346 e o código CRC 024B53DD.

0002428-84.2019.6.02.8000 0520346v1
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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 Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

análise e pronunciamento.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 27/03/2019, às 18:37, 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
0520358 e o código CRC BDC6E154.

0002428-84.2019.6.02.8000 0520358v1
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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 : 0002428-84.2019.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE CONTAS E APOIO À GESTÃO
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO - SEMINÁRIO AVANÇADO PASSO A PASSO PARA A CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS EM OBRAS PÚBLICA

 

Parecer nº 587 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Trata o presente procedimento de pretensão

de contratação da empresa CONNECT ON MARKETING DE
EVENTOS LTDA ME (Con Treinamentos),  CNPJ:
13.859.951/0001-62,  com vistas à participação das servidoras
Lisiana Teixeira Cintra e Maria José Costa no Seminário
"Seminário Avançado Passo a Passo para a Celebração
de Aditivos em Obras Pública", a se realizar  nesta capital,
no período de 08 e 09 de abril do corrente ano, sendo o
investimento de R$6.155,00 (seis mil cento e cinquenta e
cinco reais), para as duas participantes,  conforme proposta
(0516407).

 

2. DO PROCEDIMENTO

 
No evento 0517472,  a SRACF  informa que há

verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela, embora afirme que
a  presente ação não  se encontra contemplada, para a
unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2019 - PAC/2019 , objeto dos autos SEI
nº 0007119-78.2018.6.02.8000.

Aquela Seção juntou as Certidões SICAF (0516467),
CEIS (0516480), certidão TCU (0516616), certidão anti
nepotismo e CADIN (0517599).

Enviados os autos para verificação da
compatibilidade dos valores cobrados pela empresa,  a
SEIC/COMAP manifestou-se  por meio do despacho contido no
evento 0520346:

"A Connect On Marketing de Eventos
Ltda ME - CNPJ nº 13.859.951/0001-
62 encaminhou-nos algumas cópias de
Notas  de Empenhos, referentes a cursos
aplicados ao setor público e privados,
evento 0520345.
Diante do exposto e considerando a
urgência que a data do curso requer,
entendemos, salvo melhor juízo,
demonstrada a compatibilidade de preço."

 
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
 

Assim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
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
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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
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:

  
"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
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treinamento e aperfeiçoamento, ou a
inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e
verificado tratar-se de notório
especialista."

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, inciso II, e artigo 13, inciso VI, todos da Lei
nº 8.666/93, parece, s.m.j., adequado para o caso ora
analisado, uma vez preenchidos os três requisitos legais,
quais sejam, serviço técnico enumerado no artigo 13 da lei
acima referida, de natureza singular e com profissionais ou
empresa de notória especialização.  

                      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
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
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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
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demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 

 
Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

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

Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,
de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja  circunstanciadamente
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
 

Anote-se ainda  a determinação da  Presidência
desta Corte, contida na  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. Processo
SEI 0004888-15.2017.6.02.8000.

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0516328

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  0516328

4

A inviabilidade de competição teve
sua origem na contratação do
serviço técnico de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal (art. 25,

X   
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II da Lei nº 8.666/93):

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

X  0516407

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  0517472

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

X  0517472

12 A proposta de preços demonstra-se
compativel com os preços X  0520346

 

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

X  0517582
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Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

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  0516467

1 FGTS X   

2. INS 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  0517599

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  
0516616
0516480

 
5. CONCLUSÃO
 

Como matéria preliminar à aprovação do presente
pedido, verifica-se que a presente ação n ã o  se encontra
contemplada, para a unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2019 - PAC/2019, objeto dos autos SEI
nº 0007119-78.2018.6.02.8000.

Assim, sugere-se a elevação dos autos à deliberação
da Presidência, para análise da solicitação feita pela ACAGE,
no segundo parágrafo do Memorando 266 (0516328), no que
se refere à revisão da demanda prevista no Plano de
Capacitação 2019, para aquela unidade (0506814), alterando-
se a participação de 02 (dois) servidores na capacitação
"Contratos Administrativos - Estudo e Resolução de Casos
Práticos - Falhas na formalização e execução.Defeitos na
planilha. Contratos estimativos e SRP. Alterações " para a
capacitação ora pretendida. 

 
Em sendo aprovado o pleito acima, verificando-se 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 CONNECT ON MARKETING DE
EVENTOS LTDA ME (Con Treinamentos),  CNPJ:
13.859.951/0001-62,  com vistas à participação das servidoras
Lisiana Teixeira Cintra e Maria José Costa no Seminário
"Seminário Avançado Passo a Passo para a Celebração
de Aditivos em Obras Pública", a se realizar  nesta capital,
no período de 08 e 09 de abril do corrente ano, sendo o
investimento de R$6.155,00 (seis mil cento e cinquenta e
cinco reais), para as duas participantes,  conforme proposta
(0516407). tudo com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93.  

 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 28/03/2019, às 18:16, 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 28/03/2019, 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
0520910 e o código CRC 63CDF63D.
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de abril de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos sobre procedimento de contratação da

empresa CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA. (Con
Treinamentos), com vistas à participação das servidoras Lisiana
Teixeira Cintra e Maria José Costa no "Seminário Avançado
Passo a Passo para a Celebração de Aditivos em Obras
Públicas", a se realizar nesta Capital, no período de 8 e 9 de abril do
fluente ano, sendo o investimento total no montante de R$ 6.155,00
(seis mil, cento e cinquenta e cinco reais), conforme proposta
(0516407).

 
Em procedimento instrutório, nos termos da Informação

nº 2043 (0517472), a CODES/SRACF noticiou que há verba suficiente
na Ação de Capacitação de Recursos Humanos para atender à
despesa em tela. Entretanto, a referida Ação não se encontra
contemplada para a unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2019 - PAC/2019, objeto dos autos SEI nº 0007119-
78.2018.6.02.8000.

 
Em seguida, por intermédio do Despacho SEIC 0520346,

a unidade técnica entendeu demonstrada a verificação da
compatibilidade dos valores cobrados pela empresa.

 
Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral, por meio do Parecer AJ-DG nº 587/2019 (0520910),
opinou favoravelmente à contratação da empresa em referência, haja
vista a regularidade jurídica do feito, sugerindo a evolução dos autos
à Alta Administração para análise da solicitação feita pela ACAGE, no
segundo parágrafo do Memorando 266/2019 (0516328), no que se
refere à revisão da demanda prevista no Plano de Capacitação 2019,
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para aquela unidade (0506814), alterando-se a participação de 2
(dois) servidores na capacitação "Contratos Administrativos - Estudo
e Resolução de Casos Práticos - Falhas na formalização e execução.
Defeitos na planilha. Contratos estimativos e SRP. Alterações " para a
qualificação ora pretendida.

 
Do exposto, submeto o presente procedimento à superior

consideração de Vossa Excelência para a necessária e competente
deliberação acerca da solicitação feita pela ACAGE no tocante à
revisão da demanda prevista no Plano Anual de Capacitação 2019 e,
consequentemente, autorização da contratação objeto do presente
processo.

 
Outrossim, em deferido o pleito pórtico, recomenda-se o

envio destes autos eletrônicos à Secretaria de Gestão de Pessoas,
para as medidas de sua alçada.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/04/2019, às 17:45, 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
0522979 e o código CRC C35F7199.

0002428-84.2019.6.02.8000 0522979v1
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PROCESSO : 0002428-84.2019.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE CONTAS E APOIO À GESTÃO

ASSUNTO : Capacitação. Seminário avançado passo a passo para a celebração de aditivos em obras públicas.

 

Decisão nº 1009 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Após analisar a evolução do presente feito, constato, com base

no que opina a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, a regularidade da
contratação (0520910).

 
Contudo, ainda que mensurados aspectos como a realização do

evento nesta capital, é indiscutível que prevalece um panorama de restrição
orçamentária que atinge, também, aspectos relacionados à capacitação de
servidores.

 
Isso posto, AUTORIZO a participação apenas da servidora

LISIANA TEIXEIRA CINTRA no “Seminário avançado passo a passo para
a celebração de aditivos em obras”, previsto para acontecer neta capital
nos dias 8 e 9 deste mês, ao custo de R$ 3.190,00 (três mil, cento e
noventa reais).

 
Determino a remessa do feito à Secretaria de Gestão de Pessoas

para as providências decorrentes.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/04/2019, às 18:02, 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
0524161 e o código CRC C1ED5D9B.

0002428-84.2019.6.02.8000 0524161v2

  

Decisão 1009 (0524161)         SEI 0002428-84.2019.6.02.8000 / pg. 47



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2019.
À CODES/SRACF para as providências decorrentes

da decisão 1009 0524161.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 03/04/2019, às 18:58, 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
0524192 e o código CRC 6290F105.

0002428-84.2019.6.02.8000 0524192v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
Senhora Secretária,
 
Após efetuarmos os procedimentos para a inscrição

da servidora Lisiana Teixeira Cintra no curso em tela,
retornamos os autos para serem encaminhados para a
Secretaria de Administração, para que determine, através de
sua unidade competente, a emissão da nota de empenho,
observando a urgência que o caso requer tendo em vista que
o curso já se inicia na próxima segunda-feira dia 08 de abril. 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 04/04/2019, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524484 e o código CRC 1A590331.

0002428-84.2019.6.02.8000 0524484v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Em face da Decisão 1009 0524161 e após os

procedimentos para a inscrição da servidora Lisiana Teixeira Cintra
no curso em tela, conforme evento 0524484, evoluo os autos a Vossa
Senhoria para encaminhamento à unidade competente para emissão
da nota de empenho.

Ressaltamos o curso já se inicia na próxima segunda-
feira, dia 08 de abril. 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 04/04/2019, às 17:05, 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
0524807 e o código CRC D107EA83.

0002428-84.2019.6.02.8000 0524807v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
Sigam os autos à COFIN, para emissão da

competente nota de empenho, tendo em vista a autorização
veiculada na Decisão Presidência nº 1009 (0524161).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 22:33, 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
0524990 e o código CRC 698440F6.

0002428-84.2019.6.02.8000 0524990v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (

0524990).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2019, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525171 e o código CRC 0D90FAB4.

0002428-84.2019.6.02.8000 0525171v1
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 13859951/0001-62
Razão Social: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME
Nome Fantasia:CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS
Endereço: AV CANDIDO DE ABREU 469 SALA 1901 / CENTRO CIVICO /

CURITIBA / PR / 80530-000
 
 
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: 24/03/2019 a 22/04/2019
 
Certificação Número: 2019032404535307564145
 
 
Informação obtida em 05/04/2019, às 11:32:37.
 
 
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 RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2019, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/04/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0525432         SEI 0002428-84.2019.6.02.8000 / pg. 54



Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 09/04/2019, às 19:00, 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
0525432 e o código CRC F1D706A5.

0002428-84.2019.6.02.8000 0525432v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de Empenho n.º 355/2019 (evento SEI 0525432)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2019, às 12:27, 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
0525436 e o código CRC 15ABB6AC.
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000335

(0525432).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2019, às 12:28, 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
0525478 e o código CRC 29668920.

0002428-84.2019.6.02.8000 0525478v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2019.
Sigam os autos à SRACF, para remessa da NE à

promotora do evento e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2019, 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
0527091 e o código CRC 72B69DAA.

0002428-84.2019.6.02.8000 0527091v1
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NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Prestação de Serviço de Capacitação de Servidores

Área interessada:

CODES

Contrato:

2019NE000335

Vigência do contrato:

 

Contratado(a):

Connect on Marketing de Eventos Ltda

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 1833

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:

3.190,00(três mil cento e noventa reais)

05 - Observações:

Liquidação referente ao pagamento da contratação do Seminário
Avançado de Passo a Passo para a Celebração de Aditivos em Obras Públicas,
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para a servidora Lisiana Teixeira Cintra.  Processo SEI 0002428-
84.2019.6.02.8000. NFS-e 1833.

Maceió, 11 de abril 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 11/04/2019, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 11/04/2019, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527915 e o código CRC EFF855D0.
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI 

DO ART. 4º 
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) 

(Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012) 
 
À QUEM SE FIZER NECESSÁRIO 
 
ConnectON Marketing de Eventos LTDA - ME com sede na Avenida 

Candido de Abreu, nº 469 – sala 1902, inscrita no CNPJ sob o nº 13.859.951/0001-62, 
para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e 
da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 04 (quatro) anos, contado da 

data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a 
efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou 
operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade 
com a legislação pertinente; 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o 
compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica 
pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está 
ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto 
no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela 
concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à 
falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990). 
 
Sendo verdade, firmo o presente. 

Curitiba, 03 de abril de 2019, 
 
 

Jeane Leite da Silva Canelas 
                                                                                                                                                  
Diretora Geral 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

Atesto que os serviços que constam na nota fiscal
1833(0527925), foram prestados satisfatoriamente.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 11/04/2019, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527937 e o código CRC 109DA5D3.

0002428-84.2019.6.02.8000 0527937v2
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Sem título

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________

 11/04/19  12:14     NS                               USUARIO : SUZANA         

 DATA EMISSAO      : 11Abr19   VALORIZACAO : 11Abr19  NUMERO  : 2019NS001253   

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

 FAVORECIDO        : 13859951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA   

 TITULO DE CREDITO : 2019NP000321            DATA VENCIMENTO  : 18Abr19        

                                                                               

                                                                               

 OBSERVACAO                                                                    

 Liquidação referente ao pagamento da contratação do Seminário Avançado de Pass

 o a Passo para a Celebração de Aditivos em Obras Públicas, para a servidora Li

 siana Teixeira Cintra.  Processo SEI 0002428-84.2019.6.02.8000. NFS-e 1833.   

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                    CONTINUA...

 LANCADO POR : 03736944403 -  SUZANA            UG : 070011   11Abr19   12:14  

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

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________

11/04/19  12:16     NS                               USUARIO : SUZANA         

DATA EMISSAO      : 11Abr19   VALORIZACAO : 11Abr19  NUMERO  : 2019NS001253   

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

FAVORECIDO        : 13859951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA   

TITULO DE CREDITO : 2019NP000321            DATA VENCIMENTO  : 18Abr19        

                                                                              

                                                                              

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

01 401002 2019NE000335                             33903948                   

                                                                      3.190,00

02 511005 2019NE000335                   332310100 33903948                   

                                                                      3.190,00

03 521214 2019NE000335                   213110400 33903948                   

                                                                      3.190,00

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

LANCADO POR : 03736944403 -  SUZANA            UG : 070011   11Abr19   12:14  

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                      
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NS1253, de 11-04-2019 (0528007).

Observação:

À SGF,
Para procedimentos próprios do pagamento, com as

cautelas de praxe.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 11/04/2019, às 15:11, 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
0528190 e o código CRC B1120B41.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

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 11/04/2019, às 17:24, 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
0528410 e o código CRC 74C6FCE7.
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SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  12/04/19  09:13     NS                               USUARIO : ANDRÉ FRAZÃO   
  DATA EMISSAO      : 12Abr19   VALORIZACAO : 12Abr19  NUMERO  : 2019NS001266 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 13859951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2019NP000321            DATA VENCIMENTO  : 18Abr19        
                                                                              
  OBSERVACAO                                                                    
  Retenção de ISS sobre a NFS-e 1833, referente à participação da servidora Lisi
  ana Teixeira Cintra no Seminário Avançado de Passo a Passo para a Celebração d
  e Aditivos em Obras Públicas. Processo SEI 0002428-84.2019.6.02.8000.         
                                                                          
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521468 2019NE000335                                                        
            90002785M                                                     159,50
  02 531214 2019NE000335                   213110400 33903948                   
                                                                          159,50
                                                                              
  LANCADO POR : 77719301404 -  ANDRÉ FRAZÃO      UG : 070011   12Abr19   09:10  
 

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  12/04/19  09:12                                      USUARIO : ANDRÉ FRAZÃO   
  DATA EMISSAO      : 12Abr19   VENCIMENTO: 12Abr19    NUMERO  : 2019DR800065 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
  UG ARRECADADORA   :                                                           
  MUNICIPIO FAV.    : 2785              - MACEIO                                
  ESTADO FAV.       :                                                           
  RECOLHEDOR(SUBST.): 13859951/0001-62  - CONNECT ON MARKETING DE
EVENTOS LTDA  
  RECURSO           : 3  - COM VINCULACAO DE PAGAM   REFERENCIA : 04/2019       
  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2019NP000321                                 
  VALOR PRINCIPAL   :              159,50 VALOR JUROS :                         
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  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :              159,50     
  INFORMACOES DE RECOLHIMENTO                 QUITADO EM 12.04.2019             
  UG TOMADORA SERVICO : 070011                CONFORME CONVENIO COM STN         
  NUMERO DA NF/RECIBO : 0000001833                                              
  SERIE NF            :       SUB-SERIE NF :                                    
  ALIQUOTA DA NF      :  5,000                                                  
  MUN. DA UG TOMADORA : 2785  - MACEIO                                          
  MUNICIPIO DA NF     : 7535  - CURITIBA                                        
  DATA EMISSAO DA NF  : 10Abr19              VALOR NF :            3.190,00     
                                                                              
  OBSERVACAO                                                                    
  Retenção de ISS sobre a NFS-e 1833, referente à contratação do Seminário Avanç
  ado de Passo a Passo para a Celebração de Aditivos em Obras Públicas para a se
  rvidora Lisiana Teixeira Cintra. Processo SEI 0002428-84.2019.6.02.8000       
                                                                            
  LANCADO POR : 77719301404 -  ANDRÉ FRAZÃO      UG : 070011   12Abr19   09:11  
 

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  12/04/19  09:12     NS                               USUARIO : ANDRÉ FRAZÃO   
  DATA EMISSAO      : 12Abr19   VALORIZACAO : 12Abr19  NUMERO  : 2019NS001267 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 13859951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2019NP000321            DATA VENCIMENTO  : 18Abr19        
                                                                               
  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                                                      
                                                                        3.030,50
                                                                           
  LANCADO POR : 77719301404 -  ANDRÉ FRAZÃO      UG : 070011   12Abr19   09:10  
                                 
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO,
Técnico Judiciário, em 12/04/2019, às 11:14, 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
0528415 e o código CRC F3770E9A.

0002428-84.2019.6.02.8000 0528415v2
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  Home   Legislação   Perguntas   Manuais   Fale Conosco

Cadastro de Prestadores de
Outros Municípios.

Consulta Andamento de
Requerimento de Inscrição

Situação Cadastral de
Prestadores de Outros

Municípios

 
Situação Cadastral de Prestadores de Serviço de Outros Municí pios - Consulta Situação 
 
Mensagem do Sistema

Nenhum cadastro encontrado com o filtro informado.

Pesquisar por: CNPJ 13859951000162

Download de todos Prestadores( PDF ) 
 

Download de todos Prestadores( XLS )

 
DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Todos os Direitos Reservados
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A CON Treinamentos confere o presente certificado à

LISIANA TEIXEIRA CINTRA       
pela participação e conclusão do SEMINÁRIO DE PASSO A PASSO PARA A CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS  

EM OBRAS PÚBLICAS, com carga horária total de 16 horas, realizado nos dias  
08 e 09 de abril de 2019, em Maceió/AL.

Jeane Silva
Diretora

André Pachioni Baeta
Professor

Certificado
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Local reservado para o registro

PALESTRANTE: ANDRÉ BAETA

A fiscalização de obras públicas apresenta algumas particularidades, pois 
esses objetos possuem um componente dinâmico e incerto, envolvendo al-
terações de projeto, de cronograma, de condições contratuais e de forma 
de execução ou pagamento, o que pode implicar em controvérsias quanto 
ao custo ou prazo de conclusão da obra.
O empreiteiro recorre com frequência à apresentação de pleitos para que 
o contrato seja aditado de modo a incluir no seu objeto determinados ser-
viços adicionais, ou ainda, para que o cronograma da obra seja prorrogado 
para contemplar serviços adicionais ou atrasos, bem como para evitar a 
aplicação de multas pelo contratante.
Outras ocorrências durante a execução contratual, tais como greves, er-
ros/omissões nos orçamentos, eventos climáticos, alterações tributárias, 
atrasos de pagamento por parte do contratante, paralisações dos traba-
lhos, atrasos em desapropriações e licenças, dissídios coletivos, reajustes 
de preços de materiais e insumos também são fonte de discussões entre as 
partes, seja em pleitos solicitando reequilíbrio econômico-financeiro, ou 
em pedidos para prorrogação do prazo de execução contratual.
Por outro lado, as fiscalizações de obra realizadas pelo Tribunal de Contas 
da União apontam que a celebração de aditivos irregulares ou injustifica-
dos estão entre as irregularidades mais recorrente enfrentadas.
Ante o exposto, este treinamento tratará do assunto visando proporcionar 
aos gestores públicos maior segurança jurídica na celebração de termos 
de aditamentos contratuais de obras públicas. Busca-se capacitar os agen-
tes na produção de justificativas mais robustas com vistas a celebração de 
aditivos.

Nesse aspecto, todo termo de aditamento ao contrato de obra pública é 
um ato administrativo complexo, pois decorre da manifestação de várias 
instâncias do órgão/entidade contratante, exigindo uma justificativa pro-
duzida sob três prismas distintos:
a) Justificativa técnica, em que as alterações no projeto licitado ou outros 
tipos de modificação do contrato (prorrogação de prazo, reequilíbrio eco-
nômico-financeiro etc.) são explicitados e motivados.
b) Análise econômico-financeira, que envolve a justificação e demonstra-
ção de que os eventuais serviços acrescidos estão com preços compatíveis 
com os de mercado ou que o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste foi 
preservado, preferencialmente mediante a manutenção do desconto obti-
do na licitação.
c) Análise jurídica, que exige o enquadramento do aditamento à luz de dis-
posições legais, princípios de direito e cláusulas contratuais e editalícias, 
bem como a observância de diversas formalidades (prévio empenho, res-
peito aos percentuais de aditamento contratual etc.).
A abordagem do curso será inteiramente prática, versando sobre um caso 
hipotético de obra pública exemplificado por um projeto-padrão do Sinapi 
que contempla a obra de um edifício residencial multifamiliar, de 4 pavi-
mentos sem elevador, com 986,34 m² de área equivalente (16 unidades ha-
bitacionais de 49,08 m²), padrão baixo, alvenaria convencional, com sala, 
dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. 

Serão analisados tanto aspectos técnicos quanto jurídicos sobre de aditi-
vos contratuais na referida obra, abordando as seguintes situações:
1) Alteração de metodologia executiva de execução do serviço, modifican-
do a forma de execução do canteiro de obras, originalmente previsto para 
ser um barracão de madeira e posteriormente alterado para locação de 
containers metálicos.
2) Alterações de projeto se a obra fosse licitada no regime de contratação 
integrada ou semi-integrada.
3) Erros e omissões no orçamento: Instalações hidrossanitárias: o em-
preiteiro pleiteia a inclusão de serviços extras na planilha orçamentária 
(rasgos de alvenaria, chumbamento, fixações e passantes), que foram es-
quecidos pela administração durante a elaboração do orçamento-base da 
contratação.

4) Erros e omissões no orçamento: Instalações hidrossanitárias: o cons-
trutor solicita o aditamento do contrato para realização de ensaios de 
estanqueidade que foram especificados, mas não foram incluídos no or-
çamento.
5) Alteração de especificação das louças e metais: o empreiteiro solicita 
a substituição da marca especificada como referência por materiais de 
outras marcas consideradas de pior qualidade.
6) Erros e omissões no orçamento: o construtor interpõe pedido para in-
cluir a locação de andaimes na planilha orçamentária para execução da 
alvenaria de vedação
7) Erros e omissões no orçamento: o construtor solicita aditivo para con-
templar a necessidade de movimentação horizontal de blocos e outros 
materiais no canteiro de obras para execução da alvenaria de vedação.
8) Erros e omissões no orçamento: há solicitação para inclusão de serviços 
extras no contrato, a saber: encunhamento, vergas e contravergas, penei-
ramento de areia e realização de requadros na alvenaria. O pleito baseia-
-se no orçamento elaborado pela Administração, utilizando o Sinapi, que 
não considerou essas atividades nos serviços;
9) Divergência de quantitativos: o caderno de encargos foi omisso quanto 
ao critério de pagamento a ser utilizado para o serviço de demolição. O or-
çamentista considerou um volume de serviço compatível com a estrutura 
original, antes de ser derrubada, mas o construtor pleiteia o pagamento 
do volume do material após a demolição, que sofreu empolamento (au-
mento de volume) de 88%.
10) Divergência de quantitativos: diversos serviços da obra apresentam 
discrepâncias entre as quantidades de serviços efetivamente executados 
e as que se encontravam previstas em projeto.
11) Alteração no tipo de fundação: a obra foi concebida para ser executa-
da com fundações diretas (sapatas), mas o construtor apresentou pare-
cer técnico justificando a necessidade de alteração para fundações pro-
fundas (estacas hélice contínua).
12) Alteração de distância média de transporte: o empreiteiro foi obri-
gado a utilizar bota-fora para o solo escavado das fundações distinto do 
previsto, aumentando a distância de transporte do material escavado, o 
que o motivou a apresentar pedido de aditamento.
13) Reajuste expressivo no preço de materiais: Durante a execução da 
obra, houve reajuste no preço das esquadrias em 40%, o que motivou o 
empreiteiro a formular pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato.
14) Dissídio coletivo: Durante a execução de obra, houve um dissídio co-
letivo reajustando os salários em 10%, o que motivou o empreiteiro a for-
mular pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
15) Chuvas: Baseado na ocorrência de condições climáticas adversas, o 
construtor pleiteia uma prorrogação de prazo de quatro meses, conside-
rando que nesses meses do ano houve uma chuva acima da média. Tam-
bém pleiteia o acréscimo de administração local relativo ao período da 
prorrogação solicitada.
16) Chuvas: mudança do período de execução da obra: a obra foi contra-
tada para ser iniciada na época da seca, mas a Administração só emitiu 
a ordem de serviço no início do período chuvoso, o que ensejou pedido 
de prorrogação de prazo e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
17) Desvalorização cambial: o construtor apresentou pedido de reequi-
líbrio econômico-financeiro baseando-se na desvalorização do câmbio, 
visto que alguns serviços estavam previstos para serem executados utili-
zando materiais importados.
18) Aceleração de execução – obra executada em vários turnos: A obra 
foi contratada para ser executada em turno diurno e ritmo normal de 
execução. No entanto, durante a execução do contrato, o órgão solicita 
do construtor a execução do objeto em dois turnos de trabalho, para an-
tecipar a conclusão.
19) Acréscimo na Administração Local em virtude de atraso na execução 
da obra: A construção da edificação foi contratada com prazo de execu-

ção de 10 meses. Ocorre que o órgão contratante sofreu contingen-
ciamento financeiro, o que ensejou a prorrogação do contrato por 
6 meses, motivando o construtor a pleitear acréscimo nesse item 
de serviço.
20) Suspensão dos serviços a pedido da Administração: Um órgão 
contrata a reforma de um determinado prédio. Porém, durante a 
execução contratual, se vê impedido de desocupar temporariamen-
te parte da edificação a ser reformada. Assim, necessita suspender 
o contrato por 180 dias. O contratado concorda com a suspensão, 
mas pleiteia indenização.
21) Projeto insuficientemente detalhado: Após a celebração do con-
trato, com o decorrer da obra, à medida que o detalhamento dos 
projetos se tornou imprescindível para o bom andamento do con-
trato, a construtora percebeu que a documentação fornecida pre-
viamente estava desatualizada ou carecia de detalhamento técnico, 
sendo certo que parte das disciplinas sequer tinha projetos ou dese-
nhos. Assim, solicitou a celebração de aditivo de valor e, por conse-
quência, de prazo, haja vista que o projeto contratado não indicava 
o detalhamento de algumas dos serviços e do SPDA.
22) Interferências não previstas: No mesmo ajuste, em razão de vá-
rias interferências detectadas no local da obra, cujo conhecimento a 
empresa alega que só foi possível ao longo da execução das ativida-
des, a empresa solicitou aditamento de valor e de prazo no contrato 
celebrado.
23) Indenização por supressão de serviços: em uma reforma, a Ad-
ministração suprime parte dos serviços por uma questão superve-
niente. Alegando que já havia adquirido todo o material para exe-
cução da obra, a empresa solicita indenização, correspondendo à 
multiplicação do preço contratual do serviço e o quantitativo que 
foi suprimido.
24) Desenquadramento da empresa no Simples: foi contratada uma 
microempresa para executar uma obra. Em virtude do acréscimo de 
faturamento obtido com o contrato, a empresa foi excluída do Sim-
ples, motivo pelo qual pleiteou a aplicação do disposto no art. 65, 
§5º, da Lei 8666/93, solicitando o aumento da taxa de BDI.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Pág.:
Data:
Hora:

1
06/05/2019

18:56

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TREINAMENTO - Período : 08/04/2019 a 09/04/2019

Justiça Eleitoral
Sistema de Recursos Humanos
Módulo de Afastamentos

Matrícula :
30920297 ANDRÉA BRAGA DE OLIVEIRA

Nome do Servidor : Situação Funcional :
ATIVO

Modalidade : 0 a 30 dias
Período Duração Qtde Qtde Dias Úteis

1 08/04/2019 1a 08/04/2019 1
Total de Dias : 1

Matrícula :
30920138 LISIANA TEIXEIRA CINTRA

Nome do Servidor : Situação Funcional :
ATIVO

Modalidade : 0 a 30 dias
Período Duração Qtde Qtde Dias Úteis

1 08/04/2019 2a 09/04/2019 2
Total de Dias : 2

Matrícula :
30920459 MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE OLIVEIRA

Nome do Servidor : Situação Funcional :
ATIVO

Modalidade : 0 a 30 dias
Período Duração Qtde Qtde Dias Úteis

1 08/04/2019 1a 08/04/2019 1
Total de Dias : 1

Matrícula :
30920301 MARIA DAYSE ÁVILA DA SILVA

Nome do Servidor : Situação Funcional :
ATIVO

Modalidade : 0 a 30 dias
Período Duração Qtde Qtde Dias Úteis

1 08/04/2019 1a 08/04/2019 1
Total de Dias : 1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 05/08/2019, às 17:11,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/08/2019, às 19:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/08/2019, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575810 e o código CRC BC28AD4E.

0002428-84.2019.6.02.8000 0575810v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 564/2019

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 02/08/2019, às 09:58, 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
0575814 e o código CRC 888DAFAF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
À Seção de Contabilidade.
 
Senhor Chefe,
 
Em face da necessidade de ajuste do Programa de

Trabalho relativo à Nota de Empenho outrora emitida, para
suporte de despesa com a participação de servidor em evento
de capacitação (SEI 0525432), a Seção de Gestão
Orçamentária promoveu o lançamento da NE 564/2019 (SEI
0575810).

Ante o exposto, consoante orientação, envio o
presente para os pertinentes registros, não havendo óbice,
considerando o atual andamento dos autos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 02/08/2019, às 10:07, 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
0575843 e o código CRC 840CB359.

0002428-84.2019.6.02.8000 0575843v1
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SIAFI - AJUSTES DIVERSOS

  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  02/08/19  13:35     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 02Ago19   VALORIZACAO : 02Ago19  NUMERO  :
2019NS002902   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 13859951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2019NP000321            DATA VENCIMENTO  : 18Abr19        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  Registro para ajuste da liquidação (2019ns001253/2019np000321) referente ao pa
  gamento da contratação do Seminário Avançado de Passo a Passo para a Celebraçã
  o de Aditivos em Obras Públicas. Despacho SGO evento nº 0575843, do Processo S
  EI 002428-84.2019.6.02.8000.                                                  
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 406002 2019NE000335                             33903948                   
                                                                        3.190,00
  02 531814 2019NE000335                   213110400 33903948                   
                                                                        3.190,00
  03 536814 2019NE000335                   213110400 33903948                   
                                                                        3.190,00
  04 406045 2019NE000335340004                       33903948                   
                                                                        3.190,00
  05 516005 2019NE000335                   332310100 33903948                   
                                                                        3.190,00
  06 536814 2019NE000564                   213110400 33903948                   
 
  07 511005 2019NE000564                   332310100 33903948                   
                                                                        3.190,00
  08 401045 2019NE000564340004                       33903948                   
                                                                        3.190,00
  09 401002 2019NE000564                             33903948                   
                                                                        3.190,00
  10 531814 2019NE000564                   213110400 33903948                   
                                                                             
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   02Ago19   13:29  
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  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA                          
 
--------------------------------------xx---------------------------------------
                                                                               
  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  02/08/19  13:35                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
  CONTA CORRENTE  : N 2019NE000335 48                                           
  CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA                                          
                               SALDO ANTERIOR A 01AGO                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    02Ago 070011 00001 NS002902 408001           -3.190,00D            3.190,00C
                                                                 
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA        
 
---------------------------------------xx---------------------------------------
                                                                             
                                                                                

  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  02/08/19  13:36                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
  CONTA CORRENTE  : N 2019NE000564 48                                           
  CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA                                          
                               SALDO ANTERIOR A 01AGO                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    02Ago 070011 00001 NE000564 401120            3.190,00C                     
    02Ago 070011 00001 NS002902 403001            3.190,00D                 0,00
                                                                                
                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA        
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 02/08/2019, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576178 e o código CRC CD3C6DE6.

0002428-84.2019.6.02.8000 0576178v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NS002902   

Observação:

À SGO,
Após o ajuste objeto do Despacho SGO 0575843.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 05/08/2019, às 16:04, 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
0576702 e o código CRC 700C3D23.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 05/08/2019, às 17:11,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/08/2019, às 19:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/08/2019, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576750 e o código CRC 79882B35.

0002428-84.2019.6.02.8000 0576750v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de Empenho n.º 591/2019 (SEI 0576751).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 05/08/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576751 e o código CRC 83803916.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.
À SAD.
 
Senhora Secretária,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura dos empenhos emitidos em 0575810 e 0576750.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 05/08/2019, às 17:19,
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
0576811 e o código CRC 36152878.

0002428-84.2019.6.02.8000 0576811v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2019.
 

 

À SRACF
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes, após assinatura da nota de

empenho.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/08/2019, às 19:07, 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
0577913 e o código CRC BC76A5C5.

0002428-84.2019.6.02.8000 0577913v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2019.
Senhora Secretária Substituta,
 
Os autos versam sobre um evento de capacitação

que aconteceu no 1º semestre e que já foi efetuado o
pagamento(0528007 e 0528415) com base no doc. 0525432. 

Por acreditar que as novas notas de empenhos
acostadas nos autos foram apenas ajustes internos
promovidos pela Cofin e que não há ações a serem efetuadas
por esta unidade, devolvemos os autos a essa Secretaria.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 08/08/2019, às 10:05, 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
0577977 e o código CRC 544F1CC5.

0002428-84.2019.6.02.8000 0577977v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2019.

 

À COFIN
 
Diante da Instrução Normativa nº 01/2018, artigo

1º (0390061), encaminho os autos para verificação de ordem
orçamentária, financeira ou contábil, como medida prévia
ao arquivamento.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/08/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578376 e o código CRC C915DCCF.

0002428-84.2019.6.02.8000 0578376v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2019.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente feito para arquivamento com as

cautelas de praxe.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 09/08/2019, às 08:26,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578576 e o código CRC 777C9887.

0002428-84.2019.6.02.8000 0578576v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2019.

               Declaro que, em consulta ao SIAFI, não foram encontradas pendências de
ordem orçamentária e financeira junto ao contratado, para o exercício analisado.

               Desta forma, o processo será concluído nesta seção e enviado para
arquivamento.

 

               Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO,
Técnico Judiciário, em 09/08/2019, às 09:00, 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
0578587 e o código CRC 50ED2B5B.

0002428-84.2019.6.02.8000 0578587v1
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