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

 

Memorando nº 273 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 22 de março de 2019.

Para: Sr. Diretor-Geral

Assunto: Sugestão de temas para realização de curso.

 

Após contato com V. Sa. determinei ao Gabinete desta Secretaria que
encaminhasse comunicação endereçada às Unidades que compõem esta SAD
contendo temas para elaboração do conteúdo programático de cursos a serem
ministrados neste Regional.
Na oportunidade, foi enviado email para os Coordenadores e Chefes contendo
os seguintes temas:
 
* TEMAS POLÊMICOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:
- Caronas na ata de registro de preços;
- Reajuste e revisão dos valores registrados;
- Parecer jurídico opinativo ou vinculante - Responsabilidade do parecerista e
da autoridade competente;
- Definição de preços estimado e máximo e consequências no julgamento do
pregão;
- Possibilidade de saneamento frente a erros no preenchimento da planilha
pelo licitante;
- Repactuação - Mão de obra e insumos - Momentos distintos;
- Prazo para o pedido da repactuação e preclusão do direito;
- Retenção de pagamento diante de irregularidade fiscal;
 
* SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Cabimento do Sistema de Registro de Preços e vantagens;
- Registro de preços do qual resulte apenas um contrato;
- Registro de preços para serviços contínuos e para obras de engenharia;
- Indicação dos recursos orçamentários no edital da licitação;
- Caronas na ata de registro de preços;
- Planejamento X Decisão de pegar carona - Procedimentos e formalidades;
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- Pesquisa de preços no mercado;
- Quantidades que podem ser objeto de contratação por carona;
- Análise da ata e do contrato pela assessoria jurídica do carona; e,
- Adesão a atas de órgãos e entidades de esferas distintas.
 
Foi solicitado, concomitantemente, que fossem sugeridos outros temas de
interesse para inserção no rol disposto.
Assim, o Chefe da Seção de Instrução de Contratações apresentou proposta,
sugerindo os temas  "Formação de Preços com base em orientações do TCU" e
"Contratação Direta - Aspectos pontuais". Por seu turno, a Chefe da Seção de
Licitações e Contratos opinou pelo conteúdo com ênfase no sistema de
registro de preços. Nesse sentido, pondero se não seriam oportunas as oitivas
da Assessoria Jurídica e da ACAGE, unidades que também trabalham com os
temas propostos.
 
Com esses breves apontamentos, encaminho o presente expediente a elevada
avaliação de V. Sa.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/03/2019, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518484 e o código CRC 5943023F.

0002554-37.2019.6.02.8000 0518484v4
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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 e à

Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, como recomendado no
Memorando nº 273 (0518484), para pronunciamento, no
prazo de 2 (dois) dias.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/03/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518980 e o código CRC E567767C.

0002554-37.2019.6.02.8000 0518980v1
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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.
Senhor Diretor-Geral,
 
Vieram os autos por determinação desta Diretoria-

Geral para pronunciamento, como recomendado no
Memorando nº 273 (0518484), a fim de que fossem indicados
temas para elaboração do conteúdo programático de cursos a
serem ministrados neste Regional.

Segue a lista que esta Assessoria jurídica
considera interessante, porque aplicáveis às atribuições
ordinárias desta Unidades:

 
1. Contratação direta;
2. Obras e serviços de engenharia;
3. Alterações contratuais;
4. Revisão, repactuação e reajuste;
5. Contratos de serviços contínuos;
6. Sistema de registro de preços.
 

 
 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 27/03/2019, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 27/03/2019, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519754 e o código CRC 5872CA83.

0002554-37.2019.6.02.8000 0519754v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

Memorando nº 287 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Maceió, 27 de março de 2019.

Para: Diretoria-Geral
Assunto: Temas de cursos a serem ministrados neste Regional

 

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho de Vossa

Senhoria, 0518980, de pronunciamento acerca do exposto
pelo Senhor Secretário de Administração, Memorando 273 -
 0518484 , quanto a apresentação de temas de interesse desta
Unidade para elaboração de conteúdo programático de cursos
a serem ministrados neste Regional, temos a acrescentar os a
seguir elencados:

1. Elaboração e julgamento de planilha de formação
de preços de acordo com a IN nº 05/2017, alterada pela IN nº
07/2018

- Compreender a estrutura e a lógica da planilha de
custos da IN nº 05/2017 com as alterações da IN nº 07/2018 e
as repercussões da reforma trabalhista;

- Exercitar o passo a passo da elaboração da
planilha, com a composição dos encargos trabalhistas e
previdenciários, bem como os aspectos tributários conforme a
estrutura e os módulos da IN nº 05/2017;

- Conhecer os principais entendimentos do TCU e
dos tribunais trabalhistas que impactam no planejamento e,
principalmente, na elaboração da planilha de custos e
formação de preços dos serviços terceirizados.

2. Planejamento, julgamento e fiscalização da
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execução de obras e serviços de engenharia
- Conhecer, de forma sistêmica e global, as

principais fases e etapas das contratações de obras e serviços
de engenharia de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº
13.303/2016;

- Entender e solucionar as polêmicas e dificuldades
para a condução segura das licitações e dos contratos de
obras e serviços de engenharia;

- Dominar as principais orientações e
determinações do TCU sobre as licitações e os contratos para
obras e serviços de engenharia;

- Aplicar boas práticas para planejar a contratação,
julgar a licitação e executar contratos com mais eficiência e
segurança.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 27/03/2019, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 27/03/2019, às 15:14, 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
0520019 e o código CRC E373F960.

0002554-37.2019.6.02.8000 0520019v10
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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.
Concorde com a consulta de iniciativa da SAD e,

após as manifestações da ACAGE (0520019) e Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral (0519754), acerca de
sugestões de temas para elaboração do conteúdo
programático de cursos a serem ministrados neste Regional, 
devolvo os autos àquela Secretaria para prosseguimento do
feito, no que se sugere a compilação do conteúdo
programático e retorno, com urgência, a esta DG para ajustes
junto à SGP com o intento de operacionalizar a capacitação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/03/2019, às 15:57, 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
0520243 e o código CRC F0827A8B.

0002554-37.2019.6.02.8000 0520243v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.

À Diretoria-Geral,

Sr. Diretor-Geral,

 

Em atenção ao Despacho GDG 0520243, segue o conteúdo programático compilado
com as sugestões propostas pela AJ-DG e pela ACAGE (eventos 0519754 e 0520019,
respectivamente).

 

* TEMAS POLÊMICOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

- Caronas na ata de registro de preços;

- Reajuste e revisão dos valores registrados;

- Parecer jurídico opinativo ou vinculante - Responsabilidade do parecerista e da
autoridade competente;

- Definição de preços estimado e máximo e consequências no julgamento do pregão;

- Possibilidade de saneamento frente a erros no preenchimento da planilha pelo
licitante;

- Repactuação - Mão de obra e insumos - Momentos distintos;

- Prazo para o pedido da repactuação e preclusão do direito;

- Retenção de pagamento diante de irregularidade fiscal;

- Contratação direta – Aspectos pontuais;

- Contratação direta;

- Obras e serviços de engenharia;

- Alterações contratuais;

- Revisão, repactuação e reajuste;

- Contratos de serviços contínuos;
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- Formação de preços com base em orientações do TCU;

- Elaboração e julgamento de planilha de formação de preços de acordo com a IN nº
05/2017 (alterada pela IN nº 07/2018);

- Planejamento, julgamento e fiscalização da execução de obras e serviços de
engenharia;

 

* SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Cabimento do Sistema de Registro de Preços e vantagens;

- Registro de preços do qual resulte apenas um contrato;

- Registro de preços para serviços contínuos e para obras de engenharia;

- Indicação dos recursos orçamentários no edital da licitação;

- Caronas na ata de registro de preços;

- Planejamento X Decisão de pegar carona - Procedimentos e formalidades;

- Pesquisa de preços no mercado;

- Quantidades que podem ser objeto de contratação por carona;

- Análise da ata e do contrato pela assessoria jurídica do carona;

- Adesão a atas de órgãos e entidades de esferas distintas; e,

- Sistema de registro de preços.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/03/2019, às 13:45, 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
0521197 e o código CRC 1694106C.

0002554-37.2019.6.02.8000 0521197v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
 
Considerando todas as informações destes autos,

determino seu retorno à Secretaria da Administração para a
continuidade da instrução. 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/04/2019, às 18:56, 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
0522075 e o código CRC F744B484.

0002554-37.2019.6.02.8000 0522075v1
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PROPOSTA  DE  HONORÁRIOS  PARA  CURSO  TEMAS
AVANÇADOS DE LICITAÇAO E CONTRATOS

Essa  proposta  refere-se  a  curso  sobre  “Temas  avançados  de  Licitaçoes  e
Contratos” a se realizar  no Tribunal  Regional  Eleitoral  do Estado da Alagoas,  com
carga horária de 34 horas-aula, sendo 24 horas-aula presenciais,  10 horas-aula referentes
`a elaboração de material didático e programa em anexo. O curso será presencial,  nas
instalações do TRE AL , no período de 22 e 23 de abril de 2019. Poderá ser gravado para
posterior veiculação no programa de EAD da Escola de Governo. 

Para efeito da presente proposta e do programa que a acompanha, será realizada
uma  abordagem  conceitual  sobre  os  temas  envolvidos,  enfatizando  os  aspectos
operacionais; melhores práticas e destacando o entendimento jurisprudencial das Cortes
Superiores do Brasil e do Tribunal de Contas da União sobre pontos críticos a respeito
dos  temas  relacionados.  Considerando  o  público-alvo  do  curso,  as  análises   serão
orientadas para buscarem fórmulas mais eficazes de controle do regime de licitações e
contratos no Brasil, sobremodo diante das novas modelagens contratuais e dos desafios
de controlá-las.

O valor global proposto para o curso é fixado em R$ 29.490,00 (vinte e nove mil,
quatrocentos e noventa reais). Não se incluem nesse valor os gastos com deslocamento
aéreo e terrestre; estadia e alimentação. A presente proposta é válida por 30 (trinta)
dias. 

Recife, 05 de abril de 2019.

Prof. Dr. Marcos Antônio Rios da Nóbrega
Conselheiro Substituto TCE-PE

Prof. Faculdade de Direito do Recife - UFPE 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

✦✦ TEMAS POLEMICOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

- Caronas na ata de registro de preços 

 - Reajuste e revisão dos valores registrados 

 -  Parecer  jurídico  opinativo  ou  vinculante  — Responsabilidade  do  parecerista  e  da

autoridade competente 

 - Definição de preços estimado e máximo e consequências no julgamento do pregão  -  

- Possibilidade de saneamento frente a erros no preenchimento da planilha pelo licitante 

 - Repactuação — Mão de obra e insumos — Momentos distintos 

 - Prazo para o pedido da repactuação e preclusão do direito 

 - Retenção de pagamento diante de irregularidade fiscal

✦✦SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 - Cabimento do Sistema de Registro de Preços e vantagens 

 - Registro de preços do qual resulte apenas um contrato a

 - Registro de preços para serviços contínuos e para obras de engenharia a

 - Indicação dos recursos orçamentários no edital da licitação a

 - Caronas na ata de registro de preços 

 - Planejamento X Decisão de pegar carona — Procedimento e formalidades 

 - Pesquisa de preços no mercado 

 - Quantidades que podem ser objeto de contratação por carona 

 - Análise da ata e do contrato pela assessoria jurídica do carona 

 - Adesão a atas de órgãos e entidades de esferas distintas
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO*

Trata-se  de solicitação  da  Escola  de  Gestão Pública,  cujo  objetivo  é  a

autorização para a contratação direta, na modalidade inexigibilidade de licitação, do

Professor Doutor Marcos Antônio Rios da Nóbrega,  para ministrar,  in company, o

treinamento  sobre  “Nova  Lei  das  Estatais:  lei  13.303/2016”,  para  servidores  do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ressalta-se que este curso será gravado

para posterior veiculação na plataforma on line da EGP.

Pretende-se a  capacitação de  até  130  (cento  e  trinta)  servidores  deste

Tribunal enfatizando os aspectos operacionais e as melhores práticas, destacando-

se o entendimento de jurisprudências segundo as Cortes Superiores do Brasil e do

Tribunal de Contas da União, com carga horária total de 14 (quatorze) horas. 

O custo total para o curso in company será de R$ 22.990,00 (vinte e dois

mil novecentos e noventa reais), conforme proposta (anexo I).

O  Treinamento  Especializado  pretendido  se  enquadra  nas  diretrizes  da

Administração e está em conformidade com o Plano Anual de Capacitação deste

Tribunal de Contas. 

2. MOTIVAÇÃO*

2.1 DA PERTINÊNCIA DO TREINAMENTO ESPECIALIZADO

A Nova Lei das Estatais, aprovada no mês de junho de 2016, deverá ser

aplicada em todas as empresas públicas e sociedades de economia mista e de suas

subsidiárias. Essa Lei trouxe grandes mudanças na exploração direta da atividade

econômica  pelo  Estado  por  meio  de  suas  empresas  públicas  e  sociedades  de

economia  mista,  estabelecendo  mecanismos  de  transparência  e  governança,

requisitos para escolha dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,

passando  a  disciplinarem  procedimentos  próprios  na  realização  de  licitações  e

contratos, hipóteses específicas de licitação dispensada, dispensável e inexigível,

relação de dependência das estatais com o orçamento entre outros.   Em virtude do
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

alto  nível  de  complexidade  e  inovações  trazidas  na  Lei  das  Estatais  torna-se

imprescindível a atualização, capacitação e desenvolvimento dos servidores desta

Casa, contribuindo assim grandemente para cumprir com a missão precípua do TCE

que é a fiscalização de recursos públicos.

Diante  das  considerações  supramencionadas,  o  Tribunal  de  Contas  do

Estado do Paraná, no cumprimento de sua atribuição constitucional em efetuar a

fiscalização de recursos públicos, em especial a fiscalização dos jurisdicionados e

seus 399 municípios, se faz necessário intensificar e aprofundar os conhecimentos

de seu quadro técnico de pessoal.

Neste sentido, um treinamento que ofereça aos servidores do Tribunal de

Contas  do  Estado  do  Paraná  a  oportunidade  de  capacitação  e  atualização  do

conhecimento  técnico  sobre  o  Estatuto  das  Empresas  Estatais,  contribuirá  para

cumprir com a missão precípua do TCE que é a fiscalização de recursos públicos.

2.2 DA SINGULARIDADE DO TREINAMENTO ESPECIALIZADO

Para  cumprir  com  os  objetivos  do  treinamento,  é  necessário  que  o

palestrante  tenha experiência prática e inquestionável conhecimento técnico, além

de experiência na docência na área de direito administrativo. 

    O curso ministrado pelo Professor Doutor Marcos Antônio Rios da Nóbrega,

trata-se de contratação com inviabilidade de seleção de proposta mais vantajosa

através  de  critérios  objetivos,  consistentes  no  esforço  humano,  de  difícil

comparação.

   O  referido  professor1 goza  de  notório  conhecimento  na  área,  como

comprova seu currículo Lattes (anexo II)  em que relata sua formação acadêmica

com  Mestrado  e  Doutorado  na  UFPE  –  Faculdade  de  Direito  de  Pernambuco;

Graduação em Economia pela UFPE. Graduação em Administração pela UNICAP,

1 Maiores informações sobre o CV: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?
id=K4723406D5, atualizado em 23/01/2017.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Pós  Doutorado  pela  Harvard  Law  Schooll  e  Kennedy  School  of  Government  –

Harvard  University.  Pós  doutorado  pela  Universidade  de  Lisboa  –  FDUL

Conferencista Visitante nas Universidades de Nankai  e de Jilin,  ambas na China

(2012) Visiting Professor no LLM de Energia da QueenMary University em Londres

(2011 e 2013), Coordenador do Mestrado e Doutorado do PPGD – Programa de Pós

Graduação  Direito  UFPE.  Ex-Presidente  das  ABDE  –  Associação  Brasileira  de

Direito e Economia. Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco.

Prof.  Adjunto  da UFPE –  Fac.  Direito  e  Prof.  da  Pós Graduação  em Direito  da

Fundação Getúlio Vargas – Gvlaw Rio. Tem experiência na área de Economia, com

ênfase em Política Fiscal do Brasil,  atuando principalmente nos seguintes temas:

finanças  públicas,  lei  de  responsabilidade  fiscal,  administração  pública,  direito

administrativo  e  controle  da  administração  Professor  da  Pós  Graduação.  Ainda

projetos de pesquisas  realizados em 2010 e 2011; membro do corpo editorial da

Revista da Procuradoria do Banco Central, da Revista de Direito Administrativo, da

Revista Brasileira de Direito Administrativo e Regulatório; publicação de 22 artigos

completos em periódicos, 16 livros publicados/organizados ou edições; participação

de 19 bancas de mestrado e 05 de doutorado; orientação de 07 dissertações de

mestrado, além de diversas participações em eventos e visitas técnicas.

 Observa-se no breve currículo citado acima e nos Diplomas e Certificados

juntados ao procedimento,  conforme (anexo III)  a  demonstração do alto  grau de

especialização do ministrante. Além disso, é relevante informar que o Dr. Marcos

Nóbrega exerce e ocupa o cargo de Auditor do TCE do Estado de Pernambuco

(Conselheiro  Substituto)  desde  1996  e  nessa  condição  entende-se  possuir

experiência  profissional  singular  na  área  de  controle  externo,  especialmente  na

atividade judicante, razão pela qual atende à necessidade deste Tribunal de Contas. 

Ressalta-se que esta Corte de Contas e os Tribunais de Contas dos Estados

de Santa Catarina e o do Rio de janeiro contrataram o Professor Marcos Nóbrega

para treinamento especializado in company.

         Destaca-se ainda que o treinamento especializado in company é propício aos

interesses  do  TCE/PR,  pois  minimiza  os  custos  com diárias  e  deslocamento  de

servidores.
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Conforme exposto, tendo em vista a especialização do docente e a relevância

dos módulos a serem tratados, conclui-se que não há, atualmente, evento similar no

mercado nacional, indicando viabilidade para a contratação direta, o que deve ser

analisado pelas unidades internas competentes para sua ratificação ou retificação.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

O Treinamento Especializado está previsto para o número máximo de até

130  (cento  e  trinta)  servidores,  com carga  horária  total  de  14  (quatorze)  horas,

voltado especificamente para treinar servidores do Tribunal de Contas do Paraná e,

ainda, será gravado para posterior veiculação nos plataforma on line da EGP.

As  datas  para  a  realização  do  curso  poderão  ser  definidas,  em tempo

oportuno,  em  função  da  conveniência  do  Tribunal  de  Contas  e  da  agenda  do

instrutor. 

O curso será ministrado pelo Professor Doutor Marcos Nóbrega o qual não

poderá ser substituído por nenhum outro. 

O custo total do Treinamento pretendido é de  22.990,00 (vinte e dois mil

novecentos e noventa reais), já incluído no valor todas as despesas do palestrante

(hospedagem, alimentação, transporte aéreo e terrestre,  tributos, taxas, encargos

sociais), conforme proposta (anexo I).

3.1 DO CONTRATADO E DO PREÇO ESTIPULADO

Pessoa Física: MARCOS ANTÔNIO RIOS DA NÓBREGA

CPF nº 590.641.704-44 (anexo IV).

Informações bancárias: Banco Bradesco, agência 2300, conta corrente 730261-4,

conforme cadastro de credor (anexo V).

Verifica-se  no  quadro  abaixo  que  o  custo  por  participante  em  cursos

similares cobrado pelo Contratado é favorável ao Tribunal de Contas do Estado do

Paraná em detrimento aos valores cobrados no Tribunal de Contas do Estado do Rio

de Janeiro em junho de 2014, no Tribunal de Contas de Santa Catarina em outubro

de 2015 e nesta Corte de Contas em março de 2016.
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Órgão Valor Cobrado Fato Gerador Nº Participantes
TCE/RJ R$ 15.840,00 Jun/14 40

TCE/SC R$ 21.618,51 Out/15 40

TCE/PR R$ 43.990,00 Mar/16 130

Note-se que ao comparar os valores demonstrados acima (anexo VI), com

a proposta do curso a ser ministrado no Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

verifica-se a seguinte situação favorável a esta Corte de Contas:

a) O valor cobrado no TCE/RJ, em junho de 2014 por participante foi de

R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais);

b) O valor cobrado pelo TCE/SC, em outubro de 2015 por participante foi

de R$ 540,46 (quinhentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos).

c) O valor cobrado no TCE/PR, em março de 2016 por participante foi de

R$ 338,38 (trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).

Assim, vale salientar que a proposta para o Tribunal de Contas do Estado

do Paraná prevê a capacitação de até 130 (cento e trinta) servidores, sendo o valor

de  R$  176,84  (cento  e  setenta  e  seis  reais  e  oitenta  e  quatro  centavos)  por

participante,  totalizando 22.990,00 (vinte e dois  mil  novecentos e noventa reais),

incluindo todas as despesas do palestrante (hospedagem, alimentação, transporte

aéreo e terrestre, tributos, taxas e encargos sociais). 

  Ressalte-se que a capacitação in company não tem os gastos com diárias

e deslocamentos dos servidores, tendo em vista que os cursos são ofertados em

lugares diversos da capital  paranaense,  além de capacitar  um número maior  de

servidores.

3.2 DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

a) Alinhamento Conceitual;

b) Normas Gerais aplicáveis às licitações das Empresas Públicas e

Sociedades de Economia Mista
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- Princípios Constitucionais e Específicos;

- Conceitos de sobrepreço e superfaturamento;

-  Diretrizes  de  contratação:  padronização,  busca  de  maior  vantagem

competitiva, parcelamento do objeto, utilização preferencial da modalidade pregão;

-  Aplicabilidade  das  normas  licitatórias  aos  contratos  de  patrocínio  das

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista;

- Aplicabilidade das novas regras aos contratos e licitações e andamento.

c)  Regras Gerais  de Licitações e  Contratos atinentes às Empresas

Públicas e Sociedades de Economia Mista

d) Cabimento da Licitação e Hipóteses de Dispensa e Inexigibilidade

-  Hipóteses em que as  Empresas Públicas  e  Sociedades de Economia

Mista estarão dispensadas de observância de regras licitatórias;

- Novos limites e casos de dispensa de licitação;

-  A  inexigibilidade  de  licitação  e  o  (não)  cabimento  do  conceito  de

singularidade para serviços intelectuais;

-  Requisitos  processuais  de  eficácia  dos  processos  de  dispensa  e  de

inexigibilidade de licitação;

e) Regras Gerais de Licitações e Contratos para as Empresas Públicas

e Sociedades de Economia Mista

-  O  caráter  sigiloso  do  valor  estimado  da  contratação  e  as  situações

excepcionais que autorizam sua divulgação;

-  Pessoas  físicas  e  jurídicas  impedidas  de  participar  de  licitações  de

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista;

- Veículo de Publicidade dos atos licitatórios e dos contratos de Empresas

Públicas  e  Sociedades  de  Economia  Mista:  a  desnecessidade  de  publicações

oficiais.

f) Regras Específicas para Obras e Serviços de Engenharia

- Regime de execução e as novas formas de mediação dos contratos;

- Projeto básico, projeto executivo, matriz de riscos e outros documentos de

planejamento;

-  Impedimentos  de  participar  das  licitações  de  obras  e  serviços  de

engenharia.
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g) Regras Específicas para as Aquisições de Bens

- Situações que permitem a indicação de marca específica;

- Exigência de amostras na fase licitatória e na fase contratual;

- Exigência de certificação de qualidade do produto e/ou do processo fabril.

h)  Procedimentos  Auxiliares  da  Licitação:  pré-qualificação

permanente de fornecedores e/ou bens

- Possibilidade de licitação restrita e produtos pré-qualificados;

- Sistema de Registro de Preços: regras específicas e aplicação conjunta

da regulamentação federal;

- Catálogo eletrônico de padronização.

i)  Do Procedimento Licitatório: Do Planejamento á Homologação do

Certame

j) Fases da Licitação

- Elaboração do documento de referência e investigação de mercado

k) Modos de Disputa: aberta, fechada e combinada

l) Critérios de Julgamento

- Menor preço;

- Maior desconto;

- Melhor combinação de técnica e preço;

- Melhor técnica;

- Melhor conteúdo artístico;

- Maior oferta de preço;

- Maior retorno econômico;

- Melhor destinação de bens alienados.

m) Procedimentos para a fase de disputa por lances

n) Exame de Aceitabilidade das Propostas

- Documentos comprobatórios da possibilidade de aquisição de direitos e

da contratação de obrigações por parte do licitante;

- Qualificação Técnica;

- Capacitação econômico-financeira;

- Recolhimento de valores de adiantamento, nas situações de julgamento

por maior preço.
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o) Possibilidade de Inversão de fases de Julgamento

p) Adjudicação e Homologação

q) Revogação e Anulação

- Efeitos da anulação nos contratos já em andamento

r) Das Regras relativas aos Contratos: da formalização e do regime

jurídico

- Regime jurídico aplicável e inexistência de cláusulas exorbitantes;

-  Cláusulas  essenciais,  garantia  da  execução  e  instrumento  de

formalização;

- Convocação do adjudicatário e convocação na ordem de classificação.

s) Da Execução e Duração dos Contratos

- Regra geral da duração distinta do regime geral das licitações;

- Possibilidade de extensão da duração no tempo por período superior a 5

anos;

- Responsabilidade contratual e do contratado pela solidez e segurança do

objeto;

-  Responsabilidade subsidiária  da  Empresa  Pública  e  da  Sociedade de

Economia Mista por inadimplemento previdenciário e trabalhista do contratado.

t) Da Alteração dos Contratos

- Alteração qualitativa e quantitativa, e limites financeiros admitidos;

- Impossibilidade de a Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista

impor ao contratado alterações ao contrato. 

4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO*

O curso será ministrado nas instalações do TCE-PR,  com carga horária

total de 14 (quatorze). As datas estão sujeitas a acordo entre as partes.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO*

O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados

a partir da publicação do extrato do instrumento no Diário Eletrônico do Tribunal de

Contas do Estado do Paraná.
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06. GARANTIA PARA HABILITAÇÃO OU CONTRATUAL

.

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO

.

8. INDICAÇÃO DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO*

Supervisão de Licitações e Contratos – Diretoria Administrativa, nos termos

do art.  175-E do Regimento Interno do TCE/PR, fiscal de contrato  Mady Cristine

Leschkau  de  Lemos Marchini,  matrícula  nº  507180  e  fiscal  substituto,  Anderson

Regis Saladino, matrícula nº 516490.

9. CONDIÇÕES  E  PRAZOS  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO  E  DE

PAGAMENTO*

Os  pagamentos  serão  efetuados  até  15  (quinze)  dias  corridos  após  o

ateste do recibo fiscal, pelo fiscal do contrato, em conta bancária do contratado, que

deve  protocolar  o  requerimento  na  Diretoria  de  Protocolo,  juntando  o  Recibo,

preenchido sem rasuras que será certificada pela Escola de Gestão Pública – TCE

que fiscalizará a execução do objeto do presente Contrato.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a. Disponibilizar  espaço  físico  e  toda  estrutura  necessária  ao  bom

desenvolvimento dos serviços;

b. Fiscalizar a execução do contrato; 

c. Atestar  a  execução  do  objeto  contratado  no  documento  fiscal

correspondente;

d. Efetuar  os  pagamentos  devidos  à  contratada  nas  condições

estabelecidas;

e. Elaborar lista de presença para os participantes.
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA*

a. O curso será ministrado exclusivamente pelo Professor Doutor Marcos da

Nóbrega, conforme a proposta deste Termo, (Anexos I e VII); 

b. Ministrar os módulos nas dependências do TCE-PR;

c. Metodologia;

d.  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  decorrentes,  direta  ou

indiretamente,  da  execução  dos  serviços,  tais  como  transporte  aéreo  e

terrestre, hospedagem, alimentação, tributos, taxas e encargos sociais.

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 Já demonstrado no item 2.2 deste Termo

 

13. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

Conforme exposto no item 2.2 deste termo, há uma aparente singularidade

do objeto, o que impossibilita a realização de outros orçamentos.

14. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO*

Conforme exposto no item 2.2 deste termo, há uma aparente singularidade

do objeto, o que impossibilita a realização de outros orçamentos. 

Ainda,  a  contratação em tela  está  de acordo com o preço de mercado

praticado pelo Professor Marcos Antônio Rios da Nóbrega.

15. PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE*

.

16. SANÇÕES

Serão aplicadas as sanções da Lei 15608/2007.

17. CONDIÇÕES GERAIS
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i
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i Os campos marcados com asterisco  (*)  são  de  preenchimento  obrigatório  para  qualquer  espécie  de
contratação.
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PROCESSO Nº: 64772/17 

ASSUNTO: ATOS DE CONTRATAÇÃO DO TRIBUNAL  

ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

INTERESSADO: MARCOS ANTONIO RIOS DA NOBREGA, TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  

RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

 

ACÓRDÃO Nº 734/17 - Tribunal Pleno 

Atos de Contratação. Inexigibilidade de licitação. Contratação 
de professor para ministrar curso para servidores deste 
Tribunal de Contas. Pela formalização da contratação.  

 

RELATÓRIO 

Trata-se de procedimento de inexigibilidade de licitação visando à 

contratação direta do Professor Doutor Marcos Antônio Rios da Nóbrega para 

ministrar - in company - o treinamento sobre “Nova Lei das Estatais: Lei 

13.303/2016”, para até 130 servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 

com carga horária total de 14 horas. 

A unidade requisitante justificou a necessidade do treinamento “(...) 

em virtude do alto nível de complexidade e inovações trazidas na Lei das Estatais”, o 

que demanda a atualização, capacitação e desenvolvimento constante dos 

servidores desta Casa. Destacou, ainda, que o curso será gravado para ulterior 

veiculação em sua plataforma on line e que este se enquadra nas diretrizes da 

Administração, estando em conformidade com o Plano Anual de Capacitação deste 

Tribunal. Quanto aos custos, ressaltou que o valor total do treinamento pretendido 

será de R$ 22.990,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa reais), já inclusas 

nesse valor todas as despesas do palestrante, como hospedagem, alimentação, 

transporte aéreo e terrestre, além de tributos, taxas e encargos sociais. Informou, 

ainda, que o referido professor goza de notório conhecimento na área, 

demonstrando o alto grau de especialização do ministrante, além de exercer e 

ocupar o cargo de Auditor do TCE do Estado de Pernambuco (Conselheiro 
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Substituto) desde 1996, possuindo, assim, experiência profissional singular na área 

de controle externo, especialmente na atividade judicante.  

Autorizada a tramitação do expediente, a Supervisão de Licitações e 

Contratos – SLC, por meio da Informação nº 14/17 (peça 12), afirmou que a 

contratação ocorrerá por emissão de nota de empenho, consoante o art. 108, inciso 

II, da Lei Estadual nº 15.608/07. Concluiu, assim, pela viabilidade da contratação 

direta por inexigibilidade de licitação.     

A Diretoria de Finanças atestou a disponibilidade orçamentária, 

indicando o FIR nº 06/2017 (Informação nº 24/17, peça 15). 

Encaminhados os autos à Diretoria Jurídica, por meio do Parecer nº 

45/17 (peça 16), esta afirmou, em síntese, que os requisitos exigidos para essa 

situação de inexigibilidade, quais sejam, ser o serviço técnico previsto no art. 21 da 

Lei Estadual, singularidade do objeto e demonstração de notória especialização, 

foram devidamente preenchidos. No entanto, salientou que o contrato será 

celebrado com pessoa física, o que cria para o contratante o dever de recolher 

contribuição destinada à Seguridade Social, no valor de 20% sobre a remuneração 

paga ao prestador de serviço, nos termos da Lei Federal nº 8.212/1991, aumentando 

o valor da contratação de R$ 22.990,00 para R$ 27.558,00. Alertou, ainda, esta 

Presidência “para que, no julgamento da aceitabilidade do preço, tenha em conta 

esse acréscimo e para que avalie a conveniência de negociar o valor, uma vez que o 

„Termo de Referência‟ afirma que o valor do treinamento abrange encargos sociais”. 

Recomendou, ademais, que a EGP seja orientada para que nas próximas 

contratações de pessoa física atente-se para os encargos previdenciários incidentes 

sobre essas contratações e que tente primeiramente contratar instrutores através de 

pessoas jurídicas, o que evita esse ônus previdenciário sobre o valor da contratação. 

Também recomendou verificação junto à EGP quanto à possibilidade de serem 

apresentadas referências de preços mais atuais. Registrou que não consta no 

processo a consulta à relação dos suspensos ou impedidos de licitar ou contratar 

com a Administração Pública do Estado do Paraná, requerida pela Lei Estadual nº 

15.608/2007, art. 35, §4º, inc. VII. Recomendou à SLC que verifique se realmente 
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não é necessário no presente caso instrumento de contrato. Por fim, opinou pela 

possibilidade de contratação por inexigibilidade, com as ressalvas mencionadas.  

A Controladoria Interna manifestou-se pelo prosseguimento do feito, 

ressaltando a necessidade de se formalizar com o ministrante termo de autorização 

de divulgação de imagem em razão de possível veiculação do curso na plataforma 

on line da EGP (Informação nº 14/17, peça 17). 

Por sua vez, o Ministério Público junto a este Tribunal de Contas 

opinou pela possibilidade de contratação direta por inexigibilidade de licitação, sem 

prejuízo das recomendações efetuadas pela DIJUR e pela CI (Parecer nº 1651/17, 

peça 18).  

VOTO 

O presente procedimento tem como objetivo a contratação direta, 

por inexigibilidade de licitação, do Professor Doutor Marcos Antônio Rios da Nóbrega 

para ministrar - in company - o treinamento sobre “Nova Lei das Estatais: Lei 

13.303/2016”, para até 130 servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.  

A referida contratação tem fundamento nos artigos 21, inciso VI, e 

33, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/071, que permitem a contratação direta por 

inexigibilidade de licitação de serviços técnicos profissionais especializados, “de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização”, 

destinados a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 

Compulsando os autos, verifica-se que restaram devidamente 

preenchidos os requisitos que autorizam a contratação por meio de inexigibilidade 

de licitação. Observa-se que o treinamento ora tratado se enquadra como serviço 

técnico profissional especializado - “treinamento e aperfeiçoamento de pessoal”. 

Ademais, a singularidade do objeto e a notória especialização do profissional 

também ficaram devidamente demonstradas no Termo de Referência juntado à peça 

4 dos autos, conforme se verifica a seguir: 
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“A Nova Lei das Estatais, aprovada no mês de junho 

de 2016, deverá ser aplicada em todas as empresas públicas e 

sociedades de economia mista e de suas subsidiárias. Essa Lei 

trouxe grandes mudanças na exploração direta da atividade 

econômica pelo Estado por meio de suas empresas públicas e 

sociedades de economia mista, estabelecendo mecanismos de 

transparência e governança, requisitos para escolha dos membros 

do Conselho de Administração e da Diretoria, passando a 

disciplinarem procedimentos próprios na realização de licitações e 

contratos, hipóteses específicas de licitação dispensada, 

dispensável e inexigível, relação de dependência das estatais com o 

orçamento entre outros. Em virtude do alto nível de complexidade e 

inovações trazidas na Lei das Estatais torna-se imprescindível a 

atualização, capacitação e desenvolvimento dos servidores desta 

Casa, contribuindo assim grandemente para cumprir com a missão 

precípua do TCE que é a fiscalização de recursos públicos. 

Diante das considerações supramencionadas, o 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no cumprimento de sua 

atribuição constitucional em efetuar a fiscalização de recursos 

públicos, em especial a fiscalização dos jurisdicionados e seus 399 

municípios, se faz necessário intensificar e aprofundar os 

conhecimentos de seu quadro técnico de pessoal. 

Neste sentido, um treinamento que ofereça aos 

servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná a 

oportunidade de capacitação e atualização do conhecimento técnico 

sobre o Estatuto das Empresas Estatais, contribuirá para cumprir 

com a missão precípua do TCE que é a fiscalização de recursos 

públicos” 

 

“O referido professor goza de notório conhecimento 

na área, como comprova seu currículo Lattes (anexo II) em que 
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relata sua formação acadêmica com Mestrado e Doutorado na UFPE 

– Faculdade de Direito de Pernambuco; Graduação em Economia 

pela UFPE. Graduação em Administração pela UNICAP, Pós 

Doutorado pela Harvard Law Schooll e Kennedy School of 

Government – Harvard University. Pós doutorado pela Universidade 

de Lisboa – FDUL Conferencista Visitante nas Universidades de 

Nankai e de Jilin, ambas na China (2012) Visiting Professor no LLM 

de Energia da QueenMary University em Londres (2011 e 2013), 

Coordenador do Mestrado e Doutorado do PPGD – Programa de 

Pós Graduação Direito UFPE. Ex-Presidente das ABDE – 

Associação Brasileira de Direito e Economia. Conselheiro Substituto 

do Tribunal de Contas de Pernambuco. Prof. Adjunto da UFPE – 

Fac. Direito e Prof. da Pós Graduação em Direito da Fundação 

Getúlio Vargas – Gvlaw Rio. Tem experiência na área de Economia, 

com ênfase em Política Fiscal do Brasil, atuando principalmente nos 

seguintes temas: finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal, 

administração pública, direito administrativo e controle da 

administração Professor da Pós Graduação. Ainda projetos de 

pesquisas realizados em 2010 e 2011; membro do corpo editorial da 

Revista da Procuradoria do Banco Central, da Revista de Direito 

Administrativo, da Revista Brasileira de Direito Administrativo e 

Regulatório; publicação de 22 artigos completos em periódicos, 16 

livros publicados/organizados ou edições; participação de 19 bancas 

de mestrado e 05 de doutorado; orientação de 07 dissertações de 

mestrado, além de diversas participações em eventos e visitas 

técnicas.  

(...) Além disso, é relevante informar que o Dr. 

Marcos Nóbrega exerce e ocupa o cargo de Auditor do TCE do 

Estado de Pernambuco (Conselheiro Substituto) desde 1996 e 

nessa condição entende-se possuir experiência profissional singular 

na área de controle externo, especialmente na atividade judicante, 

razão pela qual atende à necessidade deste Tribunal de Contas”. 
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A Diretoria de Finanças atestou a disponibilidade orçamentária e 

financeira para a contratação em tela, nos termos da Informação nº 24/17 (peça 15). 

Ainda, o valor contratado é compatível com o praticado no mercado, conforme 

demonstrado pelos documentos juntados à peça 4. 

Ressalta-se, ainda, que, em relação ao valor da contratação, 

conforme apontado pela Diretoria Jurídica, este Tribunal de Contas deverá proceder 

à retenção da contribuição destinada à Seguridade Social, no importe de 20% sobre 

a remuneração paga ao prestador de serviço. Assim, o valor final da contratação 

será de R$ 27.558,00 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais).  

Ademais, a formalização da contratação se dará por nota de 

empenho, consoante o artigo 108, inciso II, da Lei Estadual n.º 15.608/072. 

Por derradeiro, conforme observado pela DIJUR, saliento que deve 

constar do presente procedimento consulta à relação dos suspensos ou impedidos 

de licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado do Paraná, conforme 

exige o art. 35, §4º, inc. VII, Lei Estadual nº 15.608/2007. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 522 do Regimento 

Interno, VOTO pela formalização da contratação direta, por inexigibilidade de 

licitação, do Professor Doutor Marcos Antônio Rios da Nóbrega, para ministrar, in 

company, o treinamento sobre “Nova Lei das Estatais: Lei 13.303/2016”, para até 

130 servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Remetam-se os autos à Supervisão de Licitações e Contratos para 

as providências cabíveis. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  
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ACORDAM 

 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro JOSE 

DURVAL MATTOS DO AMARAL, por unanimidade, em: 

 

I – Aprovar a formalização da contratação direta, por inexigibilidade 

de licitação, do Professor Doutor Marcos Antônio Rios da Nóbrega, para ministrar, in 

company, o treinamento sobre “Nova Lei das Estatais: Lei 13.303/2016”, para até 

130 servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

II - Remeter os autos à Supervisão de Licitações e Contratos para as 

providências cabíveis. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros JOSE DURVAL 
MATTOS DO AMARAL, NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, IVAN 

LELIS BONILHA, FABIO DE SOUZA CAMARGO e IVENS ZSCHOERPER 
LINHARES e o Auditor SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA. 

 
Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2017 – Sessão nº 6. 

 

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

Presidente  

Anexo Acordão STP (0532439)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 34



Anexo Empenho Marcos Nóbrega (0532444)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 35



Anexo Anexo Proposta de Lei das Estatais (0532453)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 36



Anexo Anexo Proposta de Lei das Estatais (0532453)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 37



Anexo Anexo Proposta de Lei das Estatais (0532453)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 38



Anexo Anexo Proposta de Lei das Estatais (0532453)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 39



Anexo Anexo Proposta de Lei das Estatais (0532453)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 40



Anexo Anexo Proposta de Lei das Estatais Retificada (0532454)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 41



Anexo Anexo II Curriculo Lattes (0532456)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 42



Anexo Anexo II Curriculo Lattes (0532456)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 43



Anexo Anexo II Curriculo Lattes (0532456)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 44



Anexo Anexo II Curriculo Lattes (0532456)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 45



Anexo Anexo II Curriculo Lattes (0532456)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 46



Anexo Anexo II Curriculo Lattes (0532456)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 47



Anexo Anexo II Curriculo Lattes (0532456)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 48



Anexo Anexo II Curriculo Lattes (0532456)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 49



Anexo Anexo II Curriculo Lattes (0532456)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 50



Anexo Anexo III Diplomas e certificados (0532458)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 51



Anexo Anexo III Diplomas e certificados (0532458)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 52



Ask What You Can Do:
Training 21st Century Policymakers - Takeaways from the HKS Technology Summit

By Denise Linn & Alison Flint

Inaugural Walter Shorenstein Media & Democracy Fellows. 
Aneesh Chopra (MPP '97), right, and Nick Sinai, left. Photo: 

Shorenstein Center
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On Feb. 26th, the Shorenstein Center’s 
inaugural Walter Shorenstein Media & 
Democracy Fellows held a public ses-
sion outlining e orts to open up labor   

and health data to tackle pressing public 
problems.

Aneesh Chopra (MPP '97), former U.S. 
Chief Technology O!cer (CTO), and 
Nick Sinai, Deputy U.S. CTO, gave an 
hour-long de-brie"ng of two closed ses-
sions held earlier in the week with exec-
utives from major public and private 
labor and health-related organizations. 
$e participants represented the United 
States Veterans Administration, Blue 

Cross Blue Shield, the McKinsey Global 
Institute, Athena Health, and several 
other organizations.

At the public meeting, Chopra and Sinai 
recapped the week’s activities and sum-
marized some of the conversations from 
the private convenings. 

Chopra and Sinai discussed opportuni-
ties and challenges for opening up big 
data. According to the presenters, Blue 
Button is one such opportunity. $is 
Blue Button program has allowed veter-
ans the opportunity to download their 
health information and distribute it to 

other providers outside the V.A. system. 
$is improvement in data portability 
has opened up new health-care options 
for veterans seeking care.

$e presenters discussed numerous 
instances of electronic health records 
helping providers identify potential 
issues in patient’s current treatment 
regimens. With increased transparency, 
providers may be able to see what other 
physicians the patient has seen and 
could avoid complications in treatment. 

Continued on Next Page

$e importance of technology in gov-
ernment has been vividly displayed in 
recent public policy debates over every-
thing from cyber security and net neu-
trality to the failed Obamacare website 
launch. As the leading public policy 
school, Harvard Kennedy School seeks 
to prepare future public sector leaders in 
"elds ranging from education and health 
care to international development and 
foreign policy. As these area are rapidly 
transformed by technology, it’s time for 
all of us to ask what we can do to help 
the Kennedy School train students to be 
e ective 21st century policymakers.   

On February 27th, students, faculty, 
sta , and administration gathered   

together at the "rst HKS Technology 

Summit to brainstorm ways HKS can 
produce technology literate policymak-
ers  – policymakers who will inevitably 
make decisions in a world with drones, 
robotics, Internet governance issues, and 
digital government services. Dean Karen 
Jackson-Weaver, former U.S. CTO 
Aneesh Chopra (MPP ’97) and former 
U.S. Deputy CTO Nick Sinai all spoke at 
the event. 

$e HKS Technology Summit has been 
months in the making. According to last 
semester’s Student Technology Survey, 
94 % of students agreed or strongly 
agreed that technology was important 
to their future career plans. However, 
though students are interested in pur-
suing courses and workshops to learn 
about technology policy and develop 
technical skills, a majority were unsatis-

"ed with HKS’s resources in this area. 

$e purpose of the Summit was to react 
to the Student Technology Survey and 
produce an action plan to meet student 
demand. Across all Summit participants, 
there seems to be a shared attitude: we 
have a unique opportunity for the Ken-
nedy School to become a leader in train-
ing students to be e ective 21st Century   

policymakers – and the time to act is 
now.

At the Summit, Hugo Zylberberg 
(MPP1), Nico Miailhe (MC/MPA), and 
JeeYoung Oh (MPP2) led a breakout ses-
sion on long-term goals. $e breakout 
group – comprised of faculty, fellows, 
students, and research center representa-
tives – came up with a list of interesting, 
innovative ideas that HKS could pursue. 

Some highlights could include: 

Developing an MPP concentration for 
“makers” which would allow students 
to not just write a policy analysis exer-
cise (PAE), but build something new 
– whether it’s an application, digital ser-
vice, or social enterprise. 

O ering  an introductory course sum  -
marizing the basics of technology policy, 
technological trends, working with 
experts, and contracting with technical 
vendors. 

Creating a GovTech Lab at HKS. Much 
like what MIT has done with the Media 
Lab, a future GovTech Lab could be a 
major convening force.  

Continued on Next Page
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Right now technology resources and 
research is decentralized at HKS. A lab 
would also be a natural home for stu-
dent projects, workshops, talks, or hack-
athons.   

Another breakout session was held 
to think of immediate, relatively easy 
changes that could be made to meet 
student demand in the near-term. Chris 
Sommerfeld (MPA1), Loren Newman 
(MPP1) and Carolyn Anderson (MC/
MPA) led that discussion and came up 
with the following action plan:

(1) Starting next semester, HKS 
can allow students to take technical 
courses for credit – for instance, the 
College’s CS-50 or MIT’s “How to Make 
Almost Anything.”  
(2) Students can create (and con-
stantly improve) a centralized list of all 
technology resources available in Cam-
bridge. 
(3) With OCA, students can reach 
out to alumni to understand what 
technology-related skills and knowledge 
HKS graduates need to succeed in vari-
ous policy "elds. 
(4) HKS can "nd ways to highlight 
technology in existing curricula and 
cases. 
(5) $e Tech4Change PIC along 
with a partnered research center can 
conduct a workshop on data visualiza-
tion (or another skill) by the end of this 
year

A day before the Summit, a packed 
room of students, professionals, and 
HKS sta  watched a panel of Chief  

Technology O!cers and Chief Data 
O!cers discuss the need for technology-
savvy people in government. We want to 
make sure that HKS is doing enough to 
ful"ll that need and create some of the 

CTOs and CDOs of the future. When 
people like Lynn Overmann, Todd Park, 
and DJ Patil come back to Harvard "ve 
or ten years down the road, we want to 
make sure they see the value in recruit-
ing out of HKS. 

As a next step, students are producing a 
“State of Technology Report” which will 
summarize Summit recommendations 
as well as the full Student Technology 
Survey results.  It will also feature signa-
tures of support from alumni, student 
groups, research centers and other insti-
tutions. If you would like to lend your 
support, please email the authors of this 
post: Denise_Linn@hks15.harvard.edu 
and Alison_Flint@hks15.harvard.edu. 

$e HKS Technology Summit was spon-
sored by the Ash Center, the Shorenstein 
Center, and the Belfer Center. Sup-
porting student groups include Tech-
4Change, the Future Society, the Cyber 
Security Policy PIC, the International 
Security PIC, the Regional, State, Local 
& Tribal Government PIC, the IDEV 
PIC, the EdPIC, EPPIC, the Crisis Man-
agement PIC, the Criminal Justice PIC, 
the Human Rights PIC, and the Energy 
& Environment PIC. 

Technology Summit
Right now technology resources and CTOs and CDOs of the future. When CTOs and CDOs of the future. When 

Engage with The 
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Opening Big Data
Chopra discussed how those who 
really need medical care may see sev-
eral providers, and those providers 
with increased data could be better 
informed about the number or dosage 
of medications that patient has already 
been prescribed. According to Chopra, 
this increased information could help 
improve patient outcomes and ensure 
that the patient is on the proper treat-
ment plan.

Even with encouraging programs like 
Blue Button, challenges continue. 
One issue, identi"ed by the Fellows, is 
adapting datasets intended for one use 
for another purpose. For many gov-
ernment datasets, the purpose may 
be preventing fraud. $e presenters 
claimed that while this data is useful in 
fraud-detection, the data may not be 
good indicators of the quality of health-
care delivery. According to Chopra and 
Sinai, thinking through the limitations 
of available data can be challenging, 
and requires considerable facilitation of 
conversation between available stake-
holder groups to assess what is possible.

Overall, the inaugural Shorenstein 
Media & Democracy Fellows made big 

data an accessible and engaging topic 
for a lay audience. Sinai began a six-
month residency at the Shorenstein 
Center in December 2014 and currently 
leads a study group on technology and 
government.

Aneesh Chopra (MPP '97) speaks at the HKS Technology Summit

Tweets from the Event
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On $ursday, March 5th, the Brazilian 
Association at the Harvard Law School 
organized a lecture on Brazil’s infra-
structure and future, featuring Professor 
Marcos Nobrega. Professor Nobrega, a 
current HLS Visiting Scholar, Fellow at 
the Harvard Kennedy School of Gov-
ernment, and Professor at the Faculdade 
de Direito do Recife in Brazil, shared his 
comments on the challenges and oppor-
tunities Brazil currently faces with its 
system of infrastructure. 

$e discussion started o  with a side-
by-side comparison of  e Economist, 
explaining two major moments in Bra-
zil’s economy. In 2009, the world viewed 
Brazil with great optimism, but by 2013, 
that optimism quickly dissipated and 
was substituted for skepticism sur-
rounding the future of Brazil’s economy. 

Professor Nobrega focused his presenta-
tion on three major points for discus-
sion: characteristics of Brazil’s infra-
structure, an overview of Brazil, and a 
SWOT analysis, followed by concluding 
remarks. 

Some of the fundamental character-
istics of Brazil’s infrastructure include 
the nation’s ability to provide essential 
services like national security to the 
population. Other infrastructural pro-
jects, including football stadiums pro-
vide another service to the population, 
but such services are sunk costs. $e 
infrastructure involves networks, which 
operate as natural monopolies. Some 
agents of change and barriers to chang-
ing the infrastructure include evolv-
ing technology and high interest rates, 
respectively. Achieving social goals is 
o%en very expensive and involves sig-
ni"cant "nancial risks. He noted that 
investments in infrastructural pro-
jects are usually accompanied by large 
information asymmetries between the 
regulators and the regulated industry or 
between the government and conces-
sionaires.  

Given these characteristics of Brazil’s 
infrastructure, Professor Nobrega sug-
gested that investments in infrastruc-

ture would provide consistent returns 
based on the economic cycle in order to 
establish strong long-term returns. $is, 
in turn, would have a bene"cial impact 
on the nation’s GDP. He noted that 
investors would be successful if they 
understood the dynamics of the assets 
involved and the di erences between 
the various stages of infrastructural 
development. 

Next, Professor Nobrega provided 
background on Brazil’s economy, stat-
ing that Brazil faced the "nancial crisis 
with a strong economy and emerged 
from it stronger than before by expand-
ing investments, domestic markets and 
product commodities. Unlike most 
countries, Brazil was able to avoid the 
perils of low growth and economic 
imbalances. 

During his SWOT (strengths, weak-
nesses, opportunities, threats) analysis, 
the audience gained insight into just 
how Brazil can play o  of its strengths, 
bypass some of the threats, and move 
ahead with a bright outlook for the 
future. Some of the factors allowing for 
Brazil’s ability to forge ahead include 
the nature of the internal market, the 
high price of commodities, along with 
full employment. In addition to these 
factors, Brazil’s natural resources 
provide opportunities for the 
development of hydropower and 
oil technologies and facilities. With 
these strengths, Brazil is pegged to 
be the 5th largest global market by 
2020. 

Some of the weaknesses that were 
highlighted in the presentation 
include the inability for goods to be 
distributed throughout the country 
as a result of poor road infrastruc-
ture. Professor Nobrega stressed 
that the overcrowding of airports, 
the shortage of skilled labor, and 
the high levels of bureaucracy and 
complex regulation sti&e the abil-
ity of the government to meet the 
nation’s needs. Other weaknesses 
which e ect the economy focus 
on the "nancial markets: access to 
project "nance is expensive due to 

high interest rates and the shortage of 
long-term "nancing stunts the develop-
ment of infrastructure projects. 

Despite these weaknesses, Professor 
Nobrega shared the various opportuni-
ties that Brazil is poised to pursue in the 
coming years. Firms have the ability to 
make major investments in the power 
and energy sector, particularly through 
the construction of new hydropower 
projects and nuclear plants. Other inves-
tors could take advantage of targeting 
the growth and management of airports. 
Furthermore, the Government has set 
aside around $14.4 billion USD to pre-
pare Rio de Janeiro for hosting the 2016 
Olympics, with a signi"cant portion of 
that dedicated to developing infrastruc-
ture. 

Ultimately, Professor Nobrega pro-
vided a unique perspective on how 
Brazil could tap into its resources and 
take advantage of the opportunities for 
growth in the coming years. Despite the 
challenges that the country faces with 
the performance and strength of its 
economy, the future is bright as Brazil 
looks toward exploring major opportu-
nities in the coming years. 

By Nahal Bahri, Senior Editor

HLS Lecture on Brazilian Infastructure . Photo: Nahal Bahri.
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Going Beyond: 
HBS Dynamic Women in Business 

Conference

On Saturday, February 21, the Har-
vard Business School (“HBS”) Women’s 
Student Association (“WSA”) hosted 
its 24th annual Dynamic Women in 
Business Conference. $e Conference 
took place at HBS and focused on how 
women can go beyond the status quo 
with regards to entrepreneurial ventures, 
solving global business challenges and 
mentoring employees within organiza-
tions. With its 24th year, the Confer-
ence brought together over 1,000 women 
including students, alumnae, faculty, 
distinguished business leaders, and com-
munity members. 

$ree keynote speakers shared their 
experiences and business acumen with 
attendees throughout the day. $e speak-
ers included Kathy Giusti, Founder 
and Executive Chairman of the Mul-
tiple Myeloma Research Foundation 
(MMRF), Sallie Krawcheck, Chair of 
Ellevate, and Jan Singer, CEO of Spanx, 
Inc. All three speakers shared with the 
audience their unique experiences while 
giving hard-earned advice in&uenced by 
their respective career paths. 

Between each keynote address, attendees 
had the opportunity to listen to panels 
about the C-Suite perspective, social 
enterprise, "nance, marketing, diversity 

and inclusion, healthcare, retail, Man-
bassadors, and leading in times of crisis. 

$ose were just a few of the numer-
ous panels that were hosted throughout 
the day. 

During a panel titled, Private Equity: 
$e Path to Success-From a Woman’s 
Perspective, panelists explained how 
private equity funds operate, whiling 
shedding light on how they were able 
to reach high levels of success in the 
PE space. Kristin Mugford, a Senior 
Lecturer in Finance at HBS moderated 
the panel. One panelist, Michelle Noon, 
Partner at Riverside Partners told the 
audience that the way to be success-
ful in PE is to have a problem solving 
mentality, an attention to detail, and a 
drive for perfection. Others re&ected 
that women entering the private equity 
space should focus on specialization, 
which will be an increasing trend as 
the industry develops. Sharing a posi-
tive outlook for the future, the panelists 
gave the audience critical information 
on what opportunities to look forward 
to in the coming years. 

Sara Bergson, the Global Lead in 
Energy Category and Brands at Pep-
siCo re&ected on her experiences work-
ing abroad on a panel titled, Competing 
Globally: Women Leading Interna-
tional Businesses. One of the challenges 
that she faced and overcame during her 
experiences working at the global level 

of Pepsi stressed the 
importance of under-
standing the local 
model of business 
when trying to scale 
globally. 

All in all, the Con-
ference attracted 
attendees from all 
over the globe and 
highlighted dynamic 
women in all "elds 
of business. $e 
turnout and discus-
sions in the panels 

and keynote addresses were a success. 

By Nahal Bahri, Senior Editor

Panelists from the Dynamic Women in Business 
Conference. Photo: Nahal Bahri

A packed auditorium turned out for the  Conference. 
Photo: Nahal Bahri

Just Food? 
HLS Hosting Conference on Justice & 

the Food System

Food isn’t just food. $e Harvard Food 
Law Society and the Food Literacy 
Project are hosting a conference later 
this month to explore the intersections 
of food and its social, economic, and 
environmental implications. For those 
hungry for knowledge, this two-day 
gathering promises to whet your appe-
tite.

$e speakers con"rmed for the event 
include some of Harvard’s leading food 
law and policy experts, including the 
Law School’s Emily Broad Leib and the 
Kennedy School ‘s Robert Paarlberg. 
Kicking o  the conference is Harvard 
Law Dean Martha Minow. 

In addition to speeches, the event will 
feature screenings of food-related 
short "lms.

$e Just Food? Conference will be 
held Saturday and Sunday March 
28-29 at Wassterstein Hall at Harvard 
Law School. Participants will receive 
snacks, a tote bag, two days’ worth of 
lunches, a reception at the Queens’ 
Head Pub, and access to all the Con-
ference sessions.

$e Conference is co-sponsored a 
range of organizations, including the 
Law School’s Milbank Tweed Student 
Conference Fund, a Harvard Univer-

sity O!ce of Sustainability, the Harvard 
Food Law & Policy Clinic, the O!ce 
of the Dean at Harvard Law School, 
and the Belfer Center for Science and 
International A airs. More information 
about the Conference  and registration 
information can be found at: http://
foodbetter.squarespace.com/confer-
ence-schedule/

Like To Have Your Say?

Share your thoughts 

with the HKS 

Community- send your 

correspondence to 

hkscitizen@gmail.com. 

KUDOS

Members of the HKS 

Community would like 

to thank Helen Haynes, 

Catering Sales Manager 

for her responsiveness 

& outstanding client 

service. 

Nominate someone for 

a shout-out. 

Send an email to 

HKSCitizen@gmail.com

Anexo Anexo III Diplomas e certificados (0532458)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 56



Anexo Anexo III Diplomas e certificados (0532458)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 57



  March 9, 2015

N E WS 1–4 |   F E AT U R E S 5–7

What is your favorite part of your job?

 

HKS alumni are amazing. $e range of 
ways they make positive change in the 
world is truly humbling, and I get to 
spend my days not only interacting with 
them but thinking about ways to keep 
them engaged with each other and the 
School.  I am especially grateful to work 
with the alumni volunteers who run our 
regional and interest based networks 

and serve on our board of directors. 
$ey make so many things possible for 
our community, and they’re fantastic 
people. It’s a great pleasure and privilege 
to manage and build programs for HKS 
alumni every day. Traveling around the 
world and seeing the work of our gradu-
ates is super exciting and rewarding.

Could you share an interesting story 

about your experience at HKS?

I’ve had the opportunity to travel to 
wonderful places, meet fabulous people, 
and sometimes eat terrifying things. 
From getting to go backstage at the Ken-
nedy Center to meetings in obscure taco 
joints in Mexico City, HKS alums have 
taken me places I never thought I’d go 
and are always so welcoming and warm. 
$e most interesting thing is learning 
about all the ways our global commu-
nity is having an impact. 

 
What would most students not 

know about your role here at HKS?

You’re a member of the alumni 
community from the moment you 
walk in the door! I think our stu-
dents are so busy that they don’t 
always think about alumni until 
the time of graduation. Our alums 
are a tremendous resource for you 
right now. 

Participate in January Term 
Shadowing, join Speed Network-
ing with the Board of Directors, 
attend the monthly Cocktails and 
Public Policy nights at the Har-
vard Club of Boston, search for 
alums in your "eld in the newly 
launched HKS Alumni Direc-
tory…all of this and more is 
available to you now. 

I hope you’ll check us out at 
www.hks.harvard.edu/alumni, 
and I hope to have the chance 
to say hi in person sometime 
soon.

Sta  Spotlight: Liz Nunez
Director of Alumni Relations

Liz Nunez Photo Credit: HKS Communications

"Grounded" Now 
Taking O  in 
Cambridge

Sometimes a job isn’t just a job: it’s 
a calling. For the pilot in George 
Brandt’s stirring “Grounded,” an 
unnamed pilot’s calling is &ying. Her 
vivid descriptions of racing through 
“the blue” color the entire 90 minute 
performance. 

$e female Air Force pilot soars in 
Central Square $eater’s production 
of “Grounded.” She ventures through 
the sky until she "nds the love of 
her life. Within weeks, she "nds that 
she’s pregnant. Somehow, pregnancy 
and "ghter jets don’t mix well. She is 
relegated to the “chair force,” &ying 
drones in the Nevada desert. 

“Grounded” is not a soldier-comes-
home-from-war play. Instead, it is a 
moving portrait of a new type of war-
fare. $e pilot operates a drone a con-
tinent away with a 1.5 second delay. 
It challenges the observer to confront 
our new military engagements and 
our snap judgments of who is guilty 
and who is innocent.

$e one-woman-show is exhilarat-
ing, with local actress Celeste Olivia 
delivering a powerful performance. 
Each line is rife with emotion, show-
casing her acting talents. It’s no 
wonder that Boston Magazine voted 
her Best Actress in 2013. $is is her 
"rst performance with the Nora 
$eatre Company, and hopefully is 
not her last. 

$e theater-in-a-round set construc-
tion allows each of the audience 
members a look into what the newly-
minted drone pilot is seeing o  in the 
desert. More importantly, we as an 
audience sit facing each other. 

Staring into the faces of other 
onlookers is made more compel-
ling with the expert lighting. At "rst, 
I had assumed that the lighting was 
only on the actress, but I soon real-
ized that an audience member’s "eld 
of vision ran behind the actress as 
well.  

Continued on Next Page

By Tommy Tobin, Editor in Chief
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The Vice of Choice
By Ku Ka Tsai MPP '15 

Nothing de"nes HKS and its commu-
nity more than the abundance of choice.  
With the diversity of courses, student 
groups, and available resources, I cannot 
think of an environment that is more 
conducive to the pursuit of varied inter-
ests.  

Reaching the end of my two years here, 
though, there are times when I "nd 
myself re&ecting on this situation with 
ambivalence.  It is true that I have ben-
e"ted immensely from all the opportu-
nities.  However, I do sometimes think 
that the abundance of choices - and 
getting used to the need to choose - has 
a ected me in subtle ways.  

First, public policy is a "eld where focus 
wins the day but o%en no clear paths 
to follow.  Whether it be bureaucracy, 
politics, or public service, public policy 
is the degree that keeps ajar the doors to 
a gamut of occupations, even if it never 
completely opens any one of them.  

Yet, paradoxically, the professions most 
associated with a public policy degree 
are o%en "elds wherein the best practi-
tioners show unrelenting and uncom-
promising dedication.  $e genius and 
competence of these practitioners sug-
gest that they could be equally accom-
plished in some other "eld. $e best 
rarely swerve, despite the many options 
available. Instead, they focus lest they 
lose or diminish their drive.  

Loving variety itself can be a good 
thing, until one's responsibility expands 
beyond the self and encompasses the 
community. In such situations, we 
need to learn the merits of having no 
choice, but instead a responsibility 
or a duty to uphold. A good educa-
tion should prepare us for that, and 
it is why I treat the MPP core with a 
grudging acquiescence.

$e second concern is moral.  Being 
used to choice is dangerous because 
we look for options in situations 
that a ord us none; what is actu  -
ally a moral imperative loses its force 
when the immoral presents itself as an 
equally available option.  

For some, being immoral is prohibi-
tively expensive, whether because of 

the force of law or other prospects of 
retribution. One only needs to scan 
the front-pages of global newspapers 
to see individuals who have fallen from 
grace. Individuals who acted against 
better judgment in the heights of their 
power and chose an immoral option.

But I've a long way to go before being 
in the position to 'fall from grace.’  So, 
perhaps, it would be better for me to 
talk of personal experiences, and when 
my doubts about choice strike strongest.  
$ey tend to happen on $ursday eve-
nings, which is my street shi% with the 
Harvard Square Homeless Shelter.  

Our job is to distribute supplies and 
help people call into various shelters 
for emergency beds, especially on cold 
nights.  On this evening, everyone 
wants in because subzero temperature 
is predicted.  As usual, Harvard Square 
Homeless Shelter does not have enough 
beds, and has to hold a lottery.  When 
the results are announced, those that 
won pack up quietly and head in the 
direction of the shelter.  But in the Au 
Bon Pain at Harvard Square, a dis-
traught lady asks us, ‘How could you?’  

I wonder, have I done an immoral thing 
to send this women into the cold? Did I 
have a choice, or was the process out of 
my control?

I stood in the cold, hoping for an option 
to help those we had sent away. We, at 
the Kennedy School, are lucky to have 
many choices each day. For those right 
outside our doors, choice may be more 
di!cult to "nd.

"Grounded"
We as a society, as a group of interested 
observers, are asked to understand what 
is being done in our name.

$e scariest and most gripping aspect of 
the performance is that it is all too real.

$e play runs through March 22nd, and 
tickets are $20 with a Harvard a!liation 
(use “HUID” as a promo code). $anks 
to Outings and Innings for the promo-
tion. Please note that the performance 
does use a fair bit of strong language and 
may not be suitable for all ages.

Arab Caucus
By Malik Siraj Akbar, Web Editor

Continuing our series of interviews 
with the representatives of di erent   

student groups here at the Kennedy 
School, this week we are publishing an 
interview with the co-chairs of the Arab 
Caucus, Khaled Kteily and Fayrouz 
Saad.

Tell us a little about yourselves. What 

brings you to the Kennedy School?

Kteily: My name is Khaled Kteily; I am 
an MPP1 (Master in Public Policy) with 
a background in management con-

sulting and 
working with 
the United 
Nations. I am 
a Palestinian-
Lebanese who 
has worked 
extensively 
on the issue 
of Palestinian 
human rights 

and am proud of my background as an 
Arab; being involved with the 
HKS Arab Caucus was a big 
part of continuing my work by 
promoting an Arab voice on 
campus and making sure my 
colleagues see the positives of 
what the Arab world has to 
o er. Working with my co-pres  -
ident Fayrouz has been an incredibly 
rewarding experience towards achiev-
ing that.

Saad: My name is Fayrouz Saad and 
I’m a Mid-Career Student at HKS. 
Before coming to HKS, I was working 
on National Security policies ad pro-
gram in Washington DC as a Presi-
dential Appointee and following as a 
consultant.  I am a Lebanese-American 
from the Detroit-Area and I have also 
worked on empowering the Arab-
Ameri-
can com-
munity 
across 
the US 
through 
Advo-
cacy and 
Civic 
Engage-

ment programs while building bridges 
and relationships with Government and 
Elected O!cials.  I am passionate about 
continuing to do this work and also 
came to HKS to focus more on Urban 
Policy in hopes of accelerating Detroit’s 
revitalization. 

Tell us more about your organization/ 

PIC. How many members do you have? 

What is the purpose of the organization 

and what do you do to meet these goals?

We have about 150 members (HKS and 
otherwise) of all backgrounds includ-
ing the Middle East.  $e purpose of the 
Arab Caucus is to educate the Harvard 
Community on issues facing the MENA 
region while also providing a space on 
campus for students to come together 
to celebrate culture and discuss impor-
tant pressing political issues.  We hope 
to accomplish this through consistent 
communication with our members on 
issues as they arise as well as organized 
events that bring students together to 
educate them on Arab culture, politics 
and current events while also giving 

them a space to express their concerns 
and ask questions. 

How can current and future students join 

your organization? How do you think 

your organization adds value to students’ 

HKS experience?

All students are welcome to join! 
Anyone with an interest in the Middle 
East – not necessarily just Arabs – is 
welcome to join. It’s an incredible 
opportunity to meet peers with similar 
interests and begin building a network 
in the region. . 

For this and other interviews, visit our 
website at  eHKSCitizen.Com 

N E WS 1–3 |  OPI N ION S 4  |  F E AT U R E S 5–7
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Das Fremdsprachige Rechtsstudium (FRS) – Brasilianisches Recht der 

Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin  

lädt zu einem Vortrag des  

 

 

 

Prof. Dr. Marcos Nóbrega  
(Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Brasilien) 

 

über 

 

ENERGIA E MEIO AMBIENTE NO BRASIL: 
Perspectivas e Desafios 

 

 

 

ein, der am 10. Juni 2013 von 18:30 bis 20 Uhr in der Juristischen 

Fakultät, Eingang Bebelplatz 1, Raum BE E 14, Berlin, stattfinden 

wird. 

 

 

Der Vortrag wird in portugiesischer Sprache gehalten. 

 

 

 

Weitere Informationen zum FRS-Programm an der Humboldt-

Universität zu Berlin können Sie unter folgenden Adressen finden: 

http://www.rewi.hu-berlin.de/ip/frs/einf/ 
 

 

Anmeldung per E-Mail erwünscht: Natascha Trennepohl (natdt@hotmail.com) 
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Die Einschreibung in die Arbeitsgemeinschaften für das Sommersemester 2011 beginnt am 30.03.2011
um 8.30 Uhr. Weitere Informationen und Links zur Einschreibung finden Sie hier!

Search...

Startseite  Aktuell  "FRS-Brasilanisches Recht"

"FRS-Brasilanisches Recht"

Geschrieben von: Dekanat/ Studienplanung und -organisation   

Sehr verehrter Herr Dekan der Juristischen Fakultät, sehr geehrte zuständige 
Beauftragten oder Mitarbeiter,

im Rahmen des Programms „Fremdsprachiges Rechtsstudium“ (FRS) an der 
Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin und der 
Lehrveranstaltung “Brasilianisches Recht in portugiesischer Sprache“ 
(„FRS-Brasilianisches Recht“), die im kommenden April ihren 10. Jahrestag 
feiert, wird der brasilianische Rechtsgelehrte Prof. Dr. Marcos Nóbrega, ein 
Spezialist für Wirtschafts- bzw. Unternehmensrecht und Verwaltungsrecht,  auf 
Englisch für alle Interessierten über 

Infrastructure in Brazil
Challenges for the World Cup 2014:
Opportunities and Investments

am 11. April 2011 (genauere Angaben und zur Anmeldung, s. bitte Beilage 1) 
sprechen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen.

Zur ordentlichen Lehrveranstaltung Brasilianisches Recht in portugiesischer 
Sprache:
Er kann in der Regel nach zwei Semestern mit einem Universitätszertifikat 
abgeschlossen werden. Das Zertifikat, das als besonderer Leistungsnachweis 
(Zusatzqualifikation) gilt, wird durch das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt 
der Länder Berlin und Brandenburg (GJPA) anerkannt.
Ich bitte Sie höflichst darum, mögliche Interessierten auf die im Sommersemester 
2011 kommenden Lehrveranstaltungen aufmerksam zu machen. Der anliegenden Datei 
entnehmen Sie unser vollständiges Programm. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie das Programm aushängen und die Verbreitung der Datei per Rundmail 
veranlassen würden.
Mit freundlichen Grüssen,
Ihr Dozententeam:
Leonardo Martins (Prof. Dr. iur., LL.M.)
Renata Oliveira (LL.M., Doktorandin an der HUB)
Haroldo Pabst (Prof. Dr. iur.)
Natascha Trennepohl (LL.M., Doktorandin an der HUB)

Weitere Informationen zum FRS-Programm an der Humboldt-Universität zu Berlin und 
zum FRS-Brasilianischen können Sie unter folgenden Adressen finden:
https://frs.rewi.hu-berlin.de/index.php
https://frs.rewi.hu-berlin.de/intro.php
https://frs.rewi.hu-berlin.de/infos.php
https://frs.rewi.hu-berlin.de/reserv.php
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Marcos Antônio Rios da Nóbrega
Endereço para acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/5091200038941765

 Última atualização do currículo em 10/01/2016

Dados pessoais

Nome Marcos Antônio Rios da Nóbrega

Filiação GENIVALDO NOBREGA DA SILVA e MARIZA CESSE RIOS DA NOBREGA

Nascimento 21/07/1969 - RECIFE/PE - Brasil

Carteira de
Identidade

3212508 SSP - PE - 12/06/1987

CPF 590.641.704-44 

Endereço
residencial

RUA GUERRA DE HOLANDA 158/401
CASA FORTE - Recife
52061010, PE - Brasil
Telefone: 81 32676604

Endereço
profissional

Governo do Estado de Pernambuco, Tribunal de Contas do Estado
RUA DA AURORA 855
SANTO AMARO - Recife
PE - Brasil
Telefone: 81 34137741

Endereço
eletrônico E-mail para contato : marcos-nobrega@hotmail.com

E-mail alternativo mnobrega@tce.pe.gov.br

Formação acadêmica/titulação

2002 - 2005 Doutorado em Direito. 
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, Brasil
Título: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO, Ano de obtenção: 2005
Orientador: FRANCISCO QUEIROZ 

1999 - 2002 Mestrado em Direito. 
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, Brasil
Título: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEIS ORÇAMENTARIAS, Ano de obtenção: 2002
Orientador: RAYMUNDO JULIANO FEITOSA 

1998 - 1998 Especialização em Posgradução em direito financeiro e controle exter. 
Universidade de Pernambuco, UPE, Recife, Brasil 

1993 - 1997 Graduação em Direito. 
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, Brasil 

1987 - 1991 Graduação em Ciencias Economicas. 
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, Brasil 

1987 - 1991 Graduação em Administração. 
Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, Recife, Brasil 

2005 - 2005 Aperfeiçoamento em Enquete Economique Et Financiere. 
Ecole Nationale de La Magistrature, ENM, Paris, França
Orientador: PHILIPPE DARRIEUX
Bolsista do(a): Egide 

Pós-doutorado

2012 Pós-Doutorado . 
Universidade de Lisboa, UL, Lisboa, Portugal 

Pós-Doutorado . 

Resumo informado pelo autor

Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito pela UFPE - Fac de Direito. Graduaçao em Economia pela UFPE. Gradução em Administração pela UNICAP. Pós Doutorado

pela Harvard Law School e Kennedy School of Government - Harvard University. Pós Doutorado pela Universidade de Direito de Lisboa - FDUL Conferencista Visitante nas

Universidades de Nankai e de JiLin, ambas na China (2012) Visiting Professor no LLM de Energia da QueenMary University em Londres (2011 e 2013) Coordenador do

Mestrado e Doutorado do PPGD - Programa de Pós Graduação Direito UFPE. Ex-Presidente da ABDE - Associação Brasileira de Direito e Economia. Conselheiro Substituto do

Tribunal de Contas de Pernambuco. Prof. Adjunto da UFPE - Fac Direito e Prof. da Pós Graduação em Direito da Fundação Getúlio Vargas - GVlaw Rio. Tem experiência na

área de Economia, com ênfase em Política Fiscal do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: finanças publicas, lei de responsabilidade fiscal, adminstração

publica, direito administrativo e controle da administração publica.

(Texto informado pelo autor)
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2011 - 2011 Harvard - John F. Kennedy School of Government, KSG, Estados Unidos 

2007 - 2008 Pós-Doutorado . 
HARVARD LAW SCHOOL, HLS, Estados Unidos
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Formação complementar

2006 - 2006 Curso de curta duração em GESTION MACROECONOMICA Y POLITICA FISCAL. (Carga horária: 150h).
FUNDO MONETARIO INTERNACIONAL, FMI, Estados Unidos 

Atuação profissional

1. Associação Brasileira de Direito e Economia - ABDE

Vínculo
institucional

2011 - Atual Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Presidente , Carga horária: 0, Regime: Parcial

2. Fundação Getúlio Vargas - FGV

Vínculo
institucional

2009 - Atual Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Colaborador - Pós Graduação, Regime: Parcial

3. Escola de Contas Publicas Prof Barreto Guimaraes - ECPPBG

Vínculo
institucional

2002 - Atual Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Outro (especifique) , Carga horária: 0, Regime: Parcial

Atividades

01/2002 - Atual Aperfeiçoamento

Especificação: 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

4. Escola de Magistratura de Pernambuco - ESMAPE

Vínculo
institucional

2002 - Atual Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Outro (especifique) , Carga horária: 20, Regime: Parcial

Atividades

08/2002 - Atual Especialização

Especificação: 
DIREITO ADMINISTRATIVO

5. Escola de Administração Fazendária - ESAF

Vínculo
institucional

2001 - Atual Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Outro (especifique) , Carga horária: 0, Regime: Parcial

Atividades

07/2002 - 08/2002 Treinamento, Tre, Recife

Especificação: 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

01/2001 - Atual Aperfeiçoamento

Especificação: 
lei de responsabilidade fiscal , direito administrativo

6. Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Vínculo
institucional

2005 - Atual Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: PROFESSOR ADJUNTO , Carga horária: 20,
Regime: Parcial

2003 - 2003 Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: PROFESSOR CONTRATADO , Carga horária: 20,Anexo Anexo III Diplomas e certificados (0532458)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 67
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TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOCNPJ: 11.435.633/0001-49

NOME
MARCOS ANTONIO RIOS DA NOBREGA
DEPARTAMENTO
GAB. CONS. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO RIOS DA NÓBREGA
CARGO
AUDITOR
BANCO/AGÊNCIA
237 - BRADESCO 2300-0 - PRIME ARRECIFES - URE
COMPETÊNCIA
ABRIL/2017 - MENSAL

MATRÍCULA
0245

DATA DE PAGAMENTO
20/04/2017
ADMISSÃO

07/01/1997
CLASSE/FAIXA CPF

590.641.704-44
DEP. IR

3
DEP.SF

1
CONTA CORRENTE
000.960-1

CÓD. DESCRIÇÃO OCOR. QTD. DIAS VANTAGENS DESCONTOS

002 SUBSÍDIO 25.127,24
013 COMPLEM. SUBSÍDIO CONSELHEIRO 5.343,86
141 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 900,00
188 AUXÍLIO-SAÚDE 500,00
190 AUXÍLIO-MORADIA 4.377,73
503 PROG.TRIBUNAL SOLIDÁRIO 10,00
552 SULAMÉRICA ASS. MÉDICA 2.512,40
578 ATRICON 175,00
583 FUNAFIN 13,5% (LC 28/00) 3.392,17
600 I.R.R.F. /PF 6.420,93
684 AUDICON 175,00

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/CTI

ALÍQ. PREVIDÊNCIA
13,5

BASE PREVIDÊNCIA
25.127,24

BASE PREVIDÊN.13º BASE IR 13º

26.510,16
BASE IMP. RENDA

ALÍQ. IR
27,50

SALÁRIO BASE

MARGEM EMPRÉSTIMO
4.166,39

MARGEM CARTÃO

LÍQUIDO

TOTAL VANTAGENS
36.248,83

23.563,33

DESCONTOS
25.127,24 12.685,50

1.392,13
MENSAGEM

% %

TRIBUNAL DE CONTAS
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AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR CRAO.ARIZ.9H54.K486.K

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

CONTROLADORIA INTERNA 

 

 

 

PROCESSO Nº: 64772/17 

ASSUNTO: ATOS DE CONTRATAÇÃO DO TRIBUNAL 

ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

INTERESSADO: MARCOS ANTONIO RIOS DA NOBREGA, TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ 

INFORMAÇÃO Nº : 14/17 

  

 

 

 

Ementa: Atos de Contratação do 

Tribunal. EGP. Solicitação para a 

contratação direta, por inexigibilidade de 

licitação, do Professor Marcos Antônio 

Rios da Nóbrega para ministrar, in 

company, o treinamento sobre a “Nova Lei 

das Estatais” – Lei nº 13.303/16 - para até 

130 servidores do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná. R$ 22.990,00. Pelo 

prosseguimento. 

 

 

 

 

 

Trata-se de solicitação da Diretoria de Escola de Gestão Pública - DEGP para 

a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do Professor Doutor Marcos Antônio 

Rios da Nóbrega, para ministrar, in company, o curso treinamento sobre a “Nova Lei das 

Estatais”, Lei nº 13.303/2016, para até 130 servidores do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná, conforme especificado no Termo de Referência acostado à Peça 04. 

Em razão do fluxo previsto na Instrução de Serviço nº. 51/2013 e do 

estabelecido no artigo 2º da Instrução de Serviço n° 11/2009, vêm os autos a esta 

Controladoria Interna para manifestação. 
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Preliminarmente, destaca-se a juntada dos seguintes documentos no presente 

pleito: 

a) Termo de Referência – Peça 04; 

b) Proposta de Honorários – Peça 05; 

c) Currículo do notório professor palestrante – Peças 06; 

d) Comprovantes de pagamentos referentes a cursos similares – Peça 10 

e) Minuta do Termo Contratual – Peça 16. 

Conforme consta do Termo de Referência, verifica-se que o objeto a ser 

contratado se ajusta às necessidades deste Tribunal uma vez que o tema, de alto nível de 

complexidade e inovações, a ser tratado no treinamento a DEGP motiva o pleito, contribui 

com o desempenho do cumprimento da atribuição constitucional deste Tribunal, de 

fiscalização de recursos públicos. (Inciso I, do Art. 2º, da I.S. 11/2009).  

Constam, ainda, do mencionado Termo de Referência: as razões de escolha 

do profissional para realização da capacitação pretendida; indicação da notória 

especialização; peculiaridade da capacitação; conteúdo programático; e quantidade de 

horas, dentre outros elementos pertinentes à especificação do objeto pleiteado. 

Consideramos a expertise da EGP para estabelecimento das especificações (Inciso II, do 

Art. 2º, da I.S. 11/2009).  

Mesmo diante da hipótese de contratação direta (inexigibilidade de licitação), 

a EGP informa
1
 que os valores

2
 pagos pelos Tribunais de Contas dos Estados do Rio de 

Janeiro e de Santa Catarina e até mesmo por esta Casa, ao instrutor que ora se pretende 

contratar, são inferiores ao contido na proposta à peça 11. (Inciso III, do Art. 2º, da I.S. 

11/2009). 

A Diretoria de Finanças comprovou a disponibilidade orçamentária e 

financeira, conforme consta no Formulário de Indicação de Recursos (FIR) nº. 06/2017
3
, 

considerando o valor estimado de até R$ 22.990,00, indicado pela unidade solicitante, 

                                                 
1
 Fls. 04 da Peça 04 

2
 Peça 10; 

3
 Peça 15. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

CONTROLADORIA INTERNA 

 

 

que acrescido dos encargos sociais patronais perfaz R$ 27.588,00.  (Inciso IV, do Art. 2º, 

da I.S. 11/2009). 

A Diretoria Jurídica procedeu à análise da pretensa contratação através do 

Parecer nº 45/17
4
, atestando a presença dos requisitos impostos pela Lei Estadual 

15.608/07 que justificam a inexigibilidade de prévia licitação, invocada pela Supervisão 

de Licitação e Contratos - SLC
5
. 

No que se refere à justificativa do valor proposto
6
, a DIJUR alertou quanto à 

necessidade de ter sido computado, para efeitos de atribuição de valor ao custo por 

aluno, os encargos sociais devidos por este Tribunal, o que elevaria de R$ 176,85 (sem 

encargos sociais) para R$ 212,22 (com encargos sociais) o custo por aluno. 

Recomenda, ainda, a DIJUR: que a unidade solicitante, preferencialmente, 

indique a contratação de instrutores através de pessoas jurídicas, evitando, assim, o 

dispêndio com encargos sociais; a necessidade de consulta à relação dos suspensos ou 

impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública; verificação da 

necessidade, ou não, de instrumento contratual, dada a ausência de data prevista para a 

realização de concurso. Ao final, opina a DIJUR pela aprovação da inexigibilidade, com 

as ressalvas apostas. (Inciso VII, do Art. 2º, da I.S. 11/2009).  

Considerando que o Termo de Referência menciona eventual veiculação do 

curso em tela na plataforma on line da EGP, alerta-se para a necessidade de se 

formalizar a concordância do ministrante por meio de termo/autorização no que concerne 

à divulgação das imagem a serem colhidas por este Tribunal durante o evento. 

Feitas as observações pertinentes, os autos se encontram aptos a prosseguir 

à análise do Ministério Público de Contas. 

 

Curitiba, em 17 de fevereiro de 2017. 

                                                 
4
 Peça 16. 

5
 Informação 14/17-SLC – Peça 12; 

6
 Peça 11; 
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Suzana G. M. Oliveira 

Consultor Técnico 

Matrícula 50.452-1 

 

 

 

 

 

Revisado e de acordo. Encaminhe-se ao Ministério Público de Contas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ely Célia Corbari 

Controlador Interno 

Matrícula 51.175-7 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Diretoria Jurídica 

 

PROCESSO Nº - 64772/17 

ASSUNTO - Atos de Contratação do Tribunal 

ENTIDADE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

INTERESSADO - MARCOS ANTONIO RIOS DA NOBREGA e TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

PARECER Nº - 45/17 

 

Inexigibilidade. Notória especialização. 
Contratação de instrutor para ministrar curso 
para servidores do TCE/PR. Justificativa do 
preço. Necessidade de considerar os encargos 
previdenciários incidentes sobre a contratação 
de pessoa física no comparativo de preços. 
Recomendação para se verificar a possibilidade 
de serem apresentadas referências de preço 
mais atuais. Necessidade de consulta à relação 
dos suspensos ou impedidos de licitar ou 
contratar com a Administração Pública do Estado 
do Paraná. Verificar necessidade de instrumento 
de contrato caso existam obrigações futuras. 
Parecer favorável com ressalvas. 

 

1. DOS FATOS 

 

Trata-se de inexigibilidade de licitação, fundada na Lei Estadual n.º 

15.608/2007, art. 33, inc. II, para contratação de MARCOS ANTÔNIO RIOS DA 

NÓBREGA, para ministrar – in company – o treinamento “Nova Lei das Estatais: Lei 

13.303/2016”, para até 130 servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

TCE/PR, conforme relatório da Supervisão de Licitações e Contratos – SLC1. 

 

2. DA ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1. Conformidade com as Instruções de Serviço n.
os

 21/2011 

e 51/2013 

                                                 
1
 Peça 12. 
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2 

 

O requerimento interno está na peça 32 e o ofício de encaminhamento 

está na peça 23. A peça 4 contém as descrições exigidas pelos arts. 9º e 10 da IS n.º 

21/2011, no que cabível. O documento da peça 4 possui as informações demandadas 

pelo art. 47-A, inc. II, da IS n.º 21/2011. 

A tramitação do processo, até este parecer, observou o fluxo do Anexo 

V da IS n.º 51/13. 

Logo, até este parecer, o processo observou as formalidades internas 

do TCE/PR. 

 

2.2. Preliminar sobre a análise 

 

Preliminarmente, advirta-se que este parecer pressupõe que a 

contratação será do professor como pessoa física, segundo indica a maioria dos 

documentos do processo e a contratação anterior da mesma pessoa, realizada no 

Processo n.º 54039/16.  

A ponderação é necessária, porque os documentos da peça 10, fls. 3 e 

4, demonstram que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC 

contratou o professor por intermédio da pessoa jurídica CECAPE – Centro de 

Capacitação de Pernambuco.  

Se esta contratação fosse com essa pessoa jurídica, seria necessário 

refazer integralmente este processo, adicionando os documentos de habilitação da 

pessoa jurídica. 

 

2.3. Justificativa para a necessidade da contratação 

 

                                                 
2
 IS n.º 21/2011, art. 8º. 

3
 IS n.º 21/2011, art. 8º, §1º. 
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O “Termo de Referência”4, com as justificativas da necessidade da 

contratação, definição do objeto, benefícios a serem alcançados, motivos de escolha 

do instrutor, indicação da unidade de medida, quantitativo e prazos de execução e de 

vigência, está na peça 4.  

A análise do mérito das justificativas da necessidade da contratação, da 

definição do objeto, dos benefícios a serem alcançados e dos motivos de escolha do 

instrutor compete ao Tribunal Pleno, nos termos regimentais do art. 5º, inc. XXXVII, 

cabendo a este parecer apenas verificar a presença desses elementos no processo. 

 

2.4. Requisitos para a inexigibilidade por notória 

especialização 

 

A Lei Estadual n.º 15.608/2007 permite a inexigibilidade de licitação 

nestes termos: 

 

Art. 33. É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade de competição, em 
especial:  
(...) 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 21 desta lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,  
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divul gação; 

 

Logo, são três os requisitos para essa situação de inexigibilidade: 1) 

ser serviço técnico previsto no art. 21 da Lei; 2) o objeto ser singular; 3) o contratado 

possuir notória especialização. 

O serviço a ser contratado é de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal, o qual está previsto no art. 21, inc. VI, da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

Já a natureza singular do objeto que o TCE/PR precisa é descrita deste 

modo pela Escola de Gestão Pública – EGP: 

 

                                                 
4
 Deveria ser Projeto Básico, uma vez que Termo de Referência é utilizado somente para Pregões, mas a 

denominação equivocada não acarreta prejuízo ao processo e o conteúdo do documento é mais importante que 
seu título. 
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A Nova Lei das Estatais, aprovada no mês de junho de 2016, deverá ser 

aplicada em todas as empresas públicas e sociedades de economia mista e de 
suas subsidiárias. Essa Lei trouxe grandes mudanças na exploração direta da 
atividade econômica pelo Estado por meio de suas empresas públicas e 

sociedades de economia mista, estabelecendo mecanismos de t ransparência e 
governança, requisitos para escolha dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria, passando a disciplinarem procedimentos próprios  

na realização de licitações e contratos, hipóteses específicas de licitação 
dispensada, dispensável e inexigível, relação de dependência das estatais com 
o orçamento entre outros. Em virtude do alto nível de complexidade e 

inovações trazidas na Lei das Estatais torna-se imprescindível a atualização,  
capacitação e desenvolvimento dos servidores desta Casa,  contribuindo assim 
grandemente para cumprir com a missão precípua do TCE que é a fiscalização 

de recursos públicos. 
Diante das considerações supramencionadas, o Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, no cumprimento de sua atribuição constitucional em efetuar a 

fiscalização de recursos públicos, em especial a fiscalização dos 
jurisdicionados e seus 399 municípios, se faz necessário intensificar e 
aprofundar os conhecimentos de seu quadro técnico de pessoal.  

Neste sentido, um t reinamento que ofereça aos servidores do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná a oportunidade de capacitação e atualização do 
conhecimento técnico sobre o Estatuto das Empresas Estatais, contribuirá para 

cumprir com a missão precípua do TCE que é a fiscalização de recursos 
públicos.

5
 

 

Os documentos comprobatórios da notória especialização do instrutor 

foram apresentados nas peças 6 e 7 e foram corroborados pela EGP 6, tocando ao 

Tribunal Pleno decidir se a formação e o currículo do instrutor caracterizam a notória 

especialização para executar o objeto. 

 

2.5. Justificativa do preço 

 

A Lei Estadual n.º 15.608/2007, art. 35, §4º, inc. VIII7, demanda a 

justificativa do preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou de consulta aos 

preços de mercado, para as inexigibilidades, da mesma forma que a jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União – TCU: 

 

A justi ficativa do preço em contratações diretas (art. 26, parágrafo  único,  

inciso  III, da Lei 8.666/93) deve ser realizada, preferencialmente, mediante: 

                                                 
5
 Peça 4, fl . 2. 

6
 Peça 4, fl . 2/3, item 2.2. 

7
 § 4°. O processo de dispensa e de inexigibilidade será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:  

(...)  
VIII - justificativa do preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou da consulta aos preços de mercado;  
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(i) no caso de dispensa, apresentação de, no mínimo, três cotações válidas de 

empresas do ramo, ou justificativa circunstanciada se não for possível obter 
essa quantidade mínima; (ii) no caso de inexigibilidade, comparação com 
os preços praticados pelo fornecedor junto a outras instituições públicas 

ou privadas.  
(Acórdão TCU nº 1565/2015-Plenário, TC 031.478/2011-5, relator Ministro Vital 
do Rêgo, 24.6.2015.) 

 

A proposta do instrutor está na peça 11 e as justificativas para o preço 

ofertado estão nas peças 4, item 3.1, e 10. 

O método adotado para justificar o preço está conforme a prescrição do 

TCU. 

Todavia, embora não caiba à DIJUR avaliar a aceitabilidade do preço 

proposto, deve-se destacar que o presente contrato será celebrado com pessoa física, 

o que cria para o contratante o dever de recolher contribuição destinada à Seguridade 

Social, no valor de 20% sobre a remuneração paga ao prestador de serviço, nos 

termos da Lei Federal n.º 8.212/1991: 

 

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,  

além do disposto no art. 23, é de:  
(...) 
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a 

qualquer t ítulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais  
que lhe prestem serviços; 

 

Isso elevará o custo da contratação em R$4.598,00, aumentando o 

valor da contratação de R$22.990,00 para R$27.558,00 e o custo por aluno de 

R$176,85 para R$212,22. 

Assim, alerta-se o Presidente para que, no julgamento da 

aceitabilidade do preço, tenha em conta esse acréscimo e para que avalie a 

conveniência de negociar o valor, uma vez que o “Termo de Referência” afirma 

que o valor do treinamento abrange encargos sociais 8. 

Ainda sobre esse ponto, considerando que está se repetindo a mesma 

situação da contratação anterior do instrutor, Processo n.º 54039/16, peças 18 a 24, e 

da contratação de outro instrutor, Processo n.º 21378/16, peças 15 a 20, recomenda-

                                                 
8
 Peça 4, fl . 5: (...)incluindo todas as despesas do palestrante (hospedagem, alimentação, transporte aéreo e 

terrestre, tributos, taxas e encargos sociais). 
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se que a EGP seja orientada a, nas próximas contratações de pessoa física: 

atentar para os encargos previdenciários incidentes sobre as contratações de 

pessoa física; no item do “Termo de Referência” que discorre sobre o preço da 

contratação, trazer essa informação sobre os encargos previdenciários; e realizar 

os cálculos comparativos de preço com base no real valor a ser desembolsado 

pelo TCE/PR, a fim de evitar que os Gestores desta Corte façam um juízo sobre o 

preço a ser pago baseados em informações que não correspondem à realidade.  

Ademais, é de bom alvitre na busca por economia dos recursos 

públicos, recomendar que a EGP seja orientada a sempre tentar primeiramente 

contratar instrutores através de pessoas jurídicas, ao exemplo do que faz 

TCE/SC9, o que evita esse ônus previdenciário de 20% sobre o valor da 

contratação, e somente contratar diretamente a pessoa física quando a primeira 

possibilidade se mostrar inviável. 

Por fim, registre-se que a referência de preço do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ é de jun./201410 e a referência de preço do 

TCE/SC é de out./201511, sendo as mesmas referências apresentadas na contratação 

de 201612, o que torna aconselhável verificar junto à EGP a possibilidade de 

serem apresentadas referências de preço mais atuais. 

 

2.6. Documentos de habilitação 

 

A documentação habilitatória para contratação de pessoa física está 

nas peças 8 e 9. 

Não consta no processo a consulta à relação dos suspensos ou 

impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado do 

Paraná, requerida pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, art. 35, §4º, inc. VII. Para 

suprir essa falta, aconselha-se que a SLC realize as mesmas consultas que já 

realiza costumeiramente nas licitações: 

                                                 
9
 Peça n.º 10, fls. 3/4. 

10
 Peça 10, fl . 2. 

11
 Peça 10, fls. 3/4. 

12
 Processo n.º 54039/16, peça 10. 
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16.1.9. Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da 

CGU, disponível no Portal da Transparência 
(www.portaltransparencia.gov.br/ceis), no Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), 
do CNJ, por meio de consulta a ser realizada no sítio 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), no 

Cadastro Informativo Estadual – Cadin Estadual 
(http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo

=7) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR 
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb
.aspx). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do 

certame.13 

 

2.7. Instrumento de contratação 

 

A contratação será formalizada por empenho14. Isso é possível, desde 

que não existam “obrigações futuras” na contratação.  

A respeito da obrigatoriedade de instrumento de contrato nas 

contratações com “obrigações futuras”, vale repetir a explicação constante de pretérita 

contratação de instrutor por este Tribunal, Processo n.º 21378/16, peça 15, fls. 3/4 : 

 

A noção de "obrigações futuras", para fins do dispositivo em análise, são aquelas 
que, por não se esgotarem instantaneamente, vinculam a Administração ao 
contratado durante determinado período, podendo ser relacionadas tanto com o 

objeto principal do contrato (como na hipótese de execução contratual fracionada 
no tempo), como com outras obrigações decorrentes da execução desse objeto 
principal (tal como assistência técnica e garantia prestada pelo próprio contratado,  

que „prolongam‟ o contrato no tempo). 
O que importa, aqui, não é a certeza da execução da obrigação futura,  mas sim 
o fato dela existir no contrato, ainda que sua execução dependa da vontade de 

uma das partes, tal como sucede, por exemplo, em um contrato de 
fornecimento com quantitativos estimados. Assim é que a obrigatoriedade de 
adoção do instrumento de contrato não está relacionada com a forma de empenho,  

se global ou estimativo, de modo que, em ambos os casos, será cabível se houver o 
enquadramento da situação fática nas hipóteses determinadas acima.  
Como se pode perceber, a ausência de pagamento antecipado, já que haverá a 

remuneração apenas após a prestação do serviço, não desconstitui a existência 
de obrigações futuras. Como dito, as obrigações futuras podem se referir à 
existência de cláusulas contratuais que vinculam as partes à execução de prestações 

que se prolongam no tempo, tal como no caso apresentado pela Administração.  

                                                 
13

 Processo nº 968492/16, peça 13. 
14

 Peça 12, fl . 6: “A formalização da presente contratação se dará pela emissão de Nota de Empenho (...)” 

Anexo Parecer DIJUR Marcos Nóbrega (0532470)         SEI 0002554-37.2019.6.02.8000 / pg. 86



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR GSUD.A5IY.ZGZ5.4U7D.D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Diretoria Jurídica 

8 

(...) 

À luz do exposto, o fato de a contratação descrita prever obrigações futuras 
(ainda que incertas) torna necessária a elaboração do termo de contrato, motivo 
pelo qual ela não pode ser demonstrada somente por meio da elaboração de nota de 

empenho. 
(ORIENTAÇÃO ZÊNITE. contrato - formalização do contrato - instrumento de 
contrato: utilização obrigatória e hipóteses de substituição. Disponível em: 

https://www.webzenite.com.br/documentoscliente/25b58f1c-82ce-473f-b0aa-
4e341b16c8ae?tt=obriga%E7%E3o+futura. Acesso em: 29 jan. 2016.)  

 

Em vista do transcrito e tendo em conta que não há data prevista para 

a realização do curso15, é recomendável que a SLC verifique se realmente não é 

necessário instrumento de contrato . 

 

2.8. Previsão orçamentária 

 

A Declaração de Disponibilidade Orçamentária, em atendimento à Lei 

Complementar n.º 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, art. 16, foi juntada à 

peça 15, cuja responsabilidade pelo conteúdo é da Diretoria de Finanças - DF. 

A atenta DF já fez constar da indicação orçamentária os ônus 

previdenciários que a contratação de pessoa física acarreta, o que corrobora o 

explanado no item 2.5 deste parecer. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, opina-se pela aprovação da inexigibilidade, com as 

seguintes ressalvas: 

 

3.1. Alertar o Presidente para que, no julgamento da aceitabilidade do 

preço, tenha em conta o acréscimo dos encargos previdenciários 

incidentes sobre a contratação de pessoa física; e para que avalie a  

                                                 
15

 Peça 4, fl . 4: “As datas para a realização do curso poderão ser definidas, em tempo oportuno, em função da 
conveniência do Tribunal de Contas e da agenda do instrutor”. 
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conveniência de negociar o valor, uma vez que o “Termo de 

Referência” afirma que o valor do treinamento abrange encargos 

sociais, conforme explicado no item 2.5 deste parecer; 

3.2. Recomendar que a EGP seja orientada a, nas próximas 

contratações de pessoa física: 

3.2.1. Atentar para os encargos previdenciários incidentes sobre as 

contratações de pessoa física;  

3.2.2. No item do “Termo de Referência” que discorre sobre o preço 

da contratação, trazer essa informação sobre os encargos 

previdenciários;  

3.2.3. Realizar os cálculos comparativos de preço com base no real 

valor a ser desembolsado pelo TCE/PR, a fim de evitar que os 

Gestores desta Corte façam um juízo sobre o preço a ser pago 

baseados em informações que não correspondem à realidade, 

conforme explicado no item 2.5 deste parecer; 

3.3. Recomendar que a EGP seja orientada a sempre tentar 

primeiramente contratar instrutores através de pessoas jurídicas, ao 

exemplo do que faz o TCE/SC, o que evita esse ônus previdenciário de 

20% sobre o valor da contratação, e somente contratar diretamente a 

pessoa física quando a primeira possibilidade se mostrar inviável , 

conforme explicado no item 2.5 deste parecer; 

3.4. Aconselhar verificar junto à EGP a possibilidade de serem 

apresentadas referências de preço mais atuais, conforme explicado no 

item 2.5 deste parecer; 

3.5. Aconselhar que a SLC junte no processo a consulta à relação dos 

suspensos ou impedidos de licitar ou contratar com a Administração 

Pública do Estado do Paraná, requerida pela Lei Estadual n.º 

15.608/2007, art. 35, §4º, inc. VII, conforme explicado no item 2.6 deste 

parecer; 

3.6. Recomendar que a SLC verifique se realmente não é necessário 

instrumento de contrato, conforme explicado no item 2.7 deste parecer. 
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É o parecer. 

 

Encaminhe-se ao Controle Interno para manifestação. 

 

Diretoria Jurídica, em 10 de fevereiro de 2017 

Documento assinado digitalmente. 

EVANDRO BECK SOUZA 
Analista de Controle - Jurídica 

Matrícula nº 518522 

 
 

Ciente. 
Documento assinado digitalmente. 

EDISON MEIRA COSTA 
Diretor da DIJUR 

Matrícula nº 514560 
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PROTOCOLO Nº: 64772/17 

ORIGEM: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
INTERESSADO: MARCOS ANTONIO RIOS DA NOBREGA, TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

ASSUNTO: Atos de Contratação do Tribunal 
PARECER: 1651/17 

 

 
Inexigibilidade de licitação. Contratação de 

serviços técnicos de natureza singular para 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.  
Ministrante com notória especialização.  

Cumprimento dos requisitos legais e 
constitucionais. Pela possibilidade de contratação 
direta.  

 
 
 

Trata o presente processo de inexigibilidade de licitação com vistas 
à contratação de Marcos Antônio Rios da Nóbrega para ministrar – in company – o 
treinamento “Nova Lei das Estatais: Lei nº 13.303/2016” para os servidores deste 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Nas peças nº 3 e 4 consta o Pedido de Serviço nº 4942 efetuado 

pela Escola de Gestão Pública – EGP e o respectivo Termo de Referência, em que 
estão elencados os motivos que justificam o treinamento especializado.  

Em seguida, nas peças nº 5 a 10 estão os anexos referentes à 

documentação habilitatória para contratação da pessoa física, incluído o conteúdo 
programático, Currículo Lattes e demais diplomas e certificados, além de justificativa 

do preço. 

A Supervisão de Licitações e Contratos - SLC, por meio da 
Informação nº 14/17 (peça nº 12), salientou a singularidade do serviço em virtude da 

exclusividade do evento e do conteúdo específico a ser ministrado, motivo pelo qual 
concluiu pela viabilidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação, tendo 

em vista se tratar de serviços profissionais especializados em treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal. 

A Diretoria de Finanças, através da Informação nº 24/17 (peça nº 

15), atestou a disponibilidade orçamentária (FIR nº 06/2017).  

Ato contínuo, a Diretoria Jurídica, através do Parecer nº 45/17 (peça 

nº 16), observou que, em razão da pretensão de firmar o contrato diretamente com 
pessoa física, existe o encargo do contratante em recolher a contribuição destinada 
à Seguridade Social, no valor de 20% sobre a remuneração paga ao prestador de 

serviço, o que elevará o custo da contratação ultrapassando o valor inicialmente 
proposto no Termo de Referência. Em razão disso, recomendou à EGP que as 

futuras contratações de instrutores ocorram por intermédio de pessoa jurídica, para 
fins de economia dos recursos públicos. 
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2 

Ainda, ressaltou que a contratação formalizada através de Nota de 

Empenho só será possível desde que não existam obrigações futuras na 
contratação, motivo pelo qual recomendou à SLC que verifique a eventual 
necessidade de instrumento de contrato. Por fim, opinou pela aprovação da 

inexigibilidade da licitação com as ressalvas descritas. 

A Controladoria Interna, por meio da Informação nº 14/17 (peça nº 

17), manifestou-se pela necessidade de formalizar com o ministrante termo de 
autorização de divulgação de imagem em decorrência da eventual veiculação do 
curso na plataforma online da EGP, não havendo óbices, contudo, quanto ao 

prosseguimento dos autos. 

É o breve relatório. 

Verifica-se que a obrigatoriedade do dever de licitar encontra-se no 
artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, termos em que, como é sabido, todas 
as contratações por parte da Administração Pública devem ocorrer através de 

processo de licitação, de modo a assegurar a igualdade de condições a todos os 
concorrentes. Contudo, tal obrigatoriedade poderá ser mitigada nos casos previstos 
no artigo 33, inciso II da Lei nº 15.608/2007, isto é, para a contratação de serviços 

técnicos de natureza especializada. 

Nesse sentido, verifica-se que o objeto desta contratação, ao tratar 

de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal1, preenche os requisitos necessários 
para atestar a inexigibilidade da licitação, tendo em vista os documentos 
comprobatórios da notória especialização do instrutor conforme consta nas peças nº 

6 e 7. 

Sendo assim, de forma a corroborar o entendimento anterior das 

unidades técnicas, este Ministério Público de contas opina pela possibilidade de 
contratação direta por inexigibilidade de licitação, sem prejuízo da observância das 
recomendações efetuadas pela DIJUR e pela CI.  

 

 

 
 

Curitiba, 22 de fevereiro de 2017. 

 

 

Assinatura Digital 
 

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 

                                                 
1
 Artigo 21, inciso VI da Lei nº 15.608/2007.  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.

À CODES,

Senhora Coordenadora,

Ante a documentação acostada, encaminho o feito para que seja realizado contato com
o Prof. Marcos Antônio Rios da Nóbrega, para apresentação de nova proposta, desta
feita com base no conteúdo programático consolidado no Despacho GSAD 0521197,
sem prejuízo de outras propostas que possam ser apresentadas por outros
professores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/04/2019, às 20:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532477 e o código CRC 44398150.

0002554-37.2019.6.02.8000 0532477v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.

À Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional para atendimento ao despacho GSAD 0532477 e
demais providências.

 

Documento assinado eletronicamente por DULCE STELLA TENÓRIO PRADO
COÊLHO, Coordenador Substituto, em 25/04/2019, às 14:36, 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
0532892 e o código CRC 572B5E61.

0002554-37.2019.6.02.8000 0532892v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.
À Diretoria-geral.
Sr. Diretor,
Em aditamento ao Despacho GSAD 0521197, esta

Secretaria de Administração vem sugerir a realização do curso
TEMAS AVANÇADOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, para
servidores da Secretaria deste Tribunal, no período em horário a
serem definidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas, com apoio
dessa Diretoria-geral.

Conforme já expus a Vossa Senhoria, a realização de
evento acima, in company,  tem o objetivo de atingir o maior número
de participantes que lidam de forma rotineira com a temática relativa
ao planejamento, à preparação e à realização de licitações, bem como
a celebração, execução, gerenciamento e fiscalização de contratos
que a Administração participa, além de criar entre os servidores-
colaboradores uniformidade de procedimentos e orientações que
deverão ser adotados no âmbito da Secretaria deste Tribunal, sem
olvidar do custo/benefício que cursos nessa modalidade fechada (sem
prejuízo de participação de servidores de outros órgãos dos Poderes
da União) trarão para a Unidade Gestora, pois, além de abranger o
maior número possível de servidores, não haverá custo deste
Tribunal com o pagamento de diárias e passagens para
deslocamentos.

Nesse contexto, a Secretaria de Administração entende
como pertinente e razoável a contratação de profissional com larga
experiência no âmbito da Administração Pública e que participe
hodiernamente das práticas administrativas e suas nuances
preparatórias para a contratação, seja no aspecto jurídico, mas
também no econômico-social.

Seguindo essa diretriz exposta, a Secretaria de
Administração vem submeter à consideração de Vossa Senhoria a
indicação de proposta de contratação do Professor Doutor MARCOS
ANTÔNIO RIOS DA NÓBREGA, inscrito no CPF sob o nº
590.641.704-44, ocupante do cargo de Auditor do Tribunal de Contas
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do Estado de Pernambuco desde 1996, portanto, Conselheiro
Substituto, fato que por si só já demonstra larga experiência com a
temática sugerida.

Quanto ao aspecto técnico, foram carreados aos autos o
currículo do eminente professor, cujo extrato foi obtido do Sistema
de Currículos Lattes, bem como cópias de diplomas e certificados
expedidos em favor do Professor Marcos Nóbrega (v. eventos
0532456 e 0532458).

De acordo com o currículo anexado (0532456), pode-se
verificar os títulos acadêmicos do professor, bem como o exercício de
atividades de docência na UFPE, na Fundação Getúlio Vargas, entre
outras, com atuação, de acordo com o respectivo currículo, em
“finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal, administração
pública, direito administrativo e controle da administração pública”.

Por fim, foram juntados aos autos extratos de
contratações efetuadas por órgãos da Administração Pública, que
têm pertinência temática com o curso aqui proposto.

Postas estas considerações e, ainda, tendo em vistas as
manifestações de unidades interessadas deste Tribunal em
participarem do evento proposto nos autos, vimos reiterar a
solicitação de proposta ao Professor MARCOS ANTONIO RIOS DA
NÓBREGA veiculada no Despacho GSAD 0532477, para ministrar o
curso TEMAS AVANÇADOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, cujo
período e carga horária deverão ser definidos pela Secretaria de
Gestão e Pessoas deste Tribunal, observando o conteúdo
programático de que trata o Despacho 0521197.

Por último, parece a esta Secretaria que a contratação
sugerida tem como fundamento legal o artigo 25, inciso II, c/c o
artigo 13, inciso VI, ambos da Lei Nº 8.666/93.

Uma vez aquiescendo com o aditamento ora feito, reforço
a sugestão de remessa dos autos à Secretaria de Gestão de Pessoas
para, por meio de sua unidade competente, dar sequência à instrução
do feito, para tanto esta Unidade consolida a proposição no termo de
referência em anexo 0533802.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533094 e o código CRC 066BC935.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

CONTRATAÇÃO MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

 

1. OBJETO:

Contratação do professor Doutor Marcos Antônio Rios da Nóbrega, Auditor do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco (Conselheiro Substituto) e docente da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, para ministrar o curso TEMAS
AVANÇADOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, in company, para servidores do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme conteúdo programático em anexo.

1.1. QUANTIDADE DE SERVIDORES PARTICIPANTES : A Secretaria de Gestão de
Pessoas, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento - CODES, informará quando
da solicitação da proposta o número potencial de participantes. Será permitida a
participação de servidores de outros Órgãos da Administração Pública Federal.

2. JUSTIFICATIVAS/NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO:

As justificativas da contratação constam do DESPACHO GSAD 0533094.

 

3. PERÍODO DO CURSO:

O período do curso será discutido pelo palestrante e a Secretaria de Gestão de Pessoas
deste Tribunal, com duração mínima de 16h (dezesseis horas) e máxima de 24h (vinte
e quatro horas).

4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO:

O curso será ministrado in company, preferencialmente, na sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizada na Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió/AL.

5. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO:

A CODES, com apoio da COMAP, instruirá o processo de contratação, informando a
COFIN o valor da contratação, incluindo os tributos, para reserva do crédito
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orçamentário.

 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa para contratação correrá à conta de Capacitação Profissional, devendo a
unidade administrativa instrutória juntar a previsão orçamentária e a COFIN proceder a
reserva de crédito orçamentário disponível.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:

7.1. o TRE/AL (contratante), mediante acordo com o contratado, disponibilizará, no(s)
dia(s) e horário(s) espaço específico em sua sede (cujo endereço encontra-se grafado
acima) para realização do evento;

7.2 o contrante encaminhará ao contratado a quantidade e os nomes dos servidores
(com as atribuições administrativas que desempenham neste Tribunal) para
conhecimento daquele;

7.3. o contratante colocará à disposição do contratado durante todo o evento os
meios necessários (equipamentos e materiais) para realização/execução do contrato;

7.4. o contratante efetuará o pagamento ajustado pelas partes, observadas as
disposições legais, principalmente, a legislação tributária pertinente, devendo, para
tanto, o contratado entregar o documento fiscal hábil para tanto, quando então o
prazo começará a correr;

7.5. o contratado deverá executar o ajuste na forma convencionada, observados os
prazos, carga horária e entrega material de estudos para os participantes;

7.6. o contratado encaminhará ao contratante, após a execução do curso, o
documento fiscal hábil para pagamento; e,

7.7. o contratado apresentará todo o conteúdo programático, desenvolvendo as
habilidades técnicas, com demonstração de casos práticos, dirimindo eventuais dúvidas
dos participantes; e,

7.8. os casos omissos poderão ser resolvidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas,
última unidade administrativa gestora do contrato, cujas deliberações serão recorríveis
às unidades administrativas superiores.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1. Ao contratado poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas na Lei
Nº 8.666/93, observada a gravidade do fato e a proporção da sanção, bem como
devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.1.1. aplicar-se-á a multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato
em face do atraso injustificado da execução do contrato; será considerado atraso da
execução do contrato o prazo igual ou superior a 24h (vinte e quatro horas) do horário
agendado pelas partes para início do evento;

8.1.2. aplicar-se-ão, pela inexecução parcial ou total do contrato, de forma isolada ou
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cumulativamente, com a multa de mora, as seguintes sanções administrativas:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), 30% (trinta por cento), até o
limite de 100% (cem por cento) do valor do contrato, caso a inexecução parcial seja
proporcional a 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), 30% (trinta por cento), do
total da carga horária;

c) multa de 100% (cem por cento) do valor do contrato, pela inexecução total do
contrato, na forma acima delineada.

d) será aplicada multa de 50% (cinquenta por cento), caso o contratado não disponha
de material didático (apostilas) para os servidores participantes, considerando, neste
caso, inexecução parcial do contrato.

9. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

9.1. A contratação ora sugerida tem amparo legal no art. 25, inciso II, c/c o art. 13,
inciso VI, ambos da Lei Nº 8.666/93;

9.2. a contratada deverá carrear aos autos durante a fase instrutória documentos
relativos à habilitação jurídica (art. 28 da Lei Nº 8.666/93), à qualificação técnica (art. 30
da Lei Nº 8.666/93), e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso (art. 29 da
Lei Nº 8.666/93), mantendo-os atualizados durante a fase executória.

 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O contrato será representado pela nota de empenho emitida pelo contratante em favor
do contrato e terá vigência de 30 (trinta) dias para as partes cumprirem com as
obrigações pactuadas – principais e acessórias.

 

11. UNIDADE GESTORA:

A Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio da CODES, será a unidade instrutória
(com apoio da COMAP) e unidade gestora, neste caso, com exclusividade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 13:22, 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
0533802 e o código CRC D2EAE0CF.

0002554-37.2019.6.02.8000 0533802v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2019.
Senhor Secretário da SAD, 
 
Encaminho a nova proposta enviada pelo Prof. Dr.

Marcos Nóbrega, para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 30/04/2019, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534772 e o código CRC B1290AF4.

0002554-37.2019.6.02.8000 0534772v1
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De: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
 Para: marcos-nobrega@hotmail.com

 CC: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
 CCO: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>

 Data: 25/04/2019 02:59 PM
 Assunto: Apresentação de nova proposta

  
Senhor Marcos,
 
 
De ordem do Secretário de Administração deste Tribunal, solicitamos a apresentação de nova proposta,  com base no
conteúdo programático sugerido abaixo:
 
* TEMAS POLÊMICOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:
- Caronas na ata de registro de preços;
- Reajuste e revisão dos valores registrados;
- Parecer jurídico opinativo ou vinculante - Responsabilidade do parecerista e da autoridade competente;
- Definição de preços estimado e máximo e consequências no julgamento do pregão;
- Possibilidade de saneamento frente a erros no preenchimento da planilha pelo licitante;
- Repactuação - Mão de obra e insumos - Momentos distintos;
- Prazo para o pedido da repactuação e preclusão do direito;
- Retenção de pagamento diante de irregularidade fiscal;
- Contratação direta – Aspectos pontuais;
- Contratação direta;
- Obras e serviços de engenharia;
- Alterações contratuais;
- Revisão, repactuação e reajuste;
- Contratos de serviços contínuos;
- Formação de preços com base em orientações do TCU;
- Elaboração e julgamento de planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017 (alterada pela IN nº
07/2018);
- Planejamento, julgamento e fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia;
 
* SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Cabimento do Sistema de Registro de Preços e vantagens;
- Registro de preços do qual resulte apenas um contrato;
- Registro de preços para serviços contínuos e para obras de engenharia;
- Indicação dos recursos orçamentários no edital da licitação;
- Caronas na ata de registro de preços;
- Planejamento X Decisão de pegar carona - Procedimentos e formalidades;
- Pesquisa de preços no mercado;
- Quantidades que podem ser objeto de contratação por carona;
- Análise da ata e do contrato pela assessoria jurídica do carona;
- Adesão a atas de órgãos e entidades de esferas distintas; e,
- Sistema de registro de preços.
 
 
Cordialmente,
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.
Com o registro de que esta Diretoria-Geral entende

como oportuna e conveniente a proposta de capacitação
objeto dos presentes autos, retorne-se o presente
procedimento ao Senhor Secretário de Administração para
que apresente proposta de menor valor, com o alerta para a
orientação do Presidente deste TRE/AL que sinaliza pela
possibilidade da contratação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/05/2019, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535348 e o código CRC F038CEA7.

0002554-37.2019.6.02.8000 0535348v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Ante a nova proposta apresentada, anexada ao evento 0535438, encaminho o feito a
esta unidade para avaliar, com base nos elementos constantes dos próprios autos,
avalie a compatibilidade dos preços,  devendo, ainda, verificar os documentos
habilitatórios competentes, considerando a natureza do serviço e do proponente.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/05/2019, às 19:35, 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
0535442 e o código CRC F50C97D0.

0002554-37.2019.6.02.8000 0535442v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2019.

 

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para a verificação da

compatibilidade do preço proposto pelo Professor Doutor Marcos
Antônio Rios da Nóbrega, evento 0535438, em atendimento ao
Despacho GSAD 0535442.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/05/2019, às 07:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535522 e o código CRC F0AE1172.

0002554-37.2019.6.02.8000 0535522v1
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E-mail - 0537314

Data de Envio: 
  07/05/2019 14:21:10

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

Para:
    marcos-nobrega@hotmail.com

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

Mensagem: 
  Ilustre Prof. Marcos Antônio Rios da Nóbrega

Em face da presente proposta de contratação do Curso TEMAS AVANÇADOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,
ofertado por V. Senhoria, por sabidamente se impor a exigência superior de comprovação da
compatibilidade de preços nas contratações do tipo, para que se possa levar a efeito a formalização de
querida contratação, apelamos a sua presteza, no sentido de envidar esforços e nos fazer remeter Notas
de empenho e / ou cópias de Notas Fiscais emitidas em nome de, pelo menos, preferencialmente, três
Órgãos públicos federais, que tenham adquirido o mesmo objeto ora em questão.

Muito atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instrução de Contratos
2122-7712

Anexos:
    Anexo_0535438_Nova_Proposta_Marcos_Nobrega.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3010 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 
 
Senhora Coordenadora,
 
Tratam estes autos da proposta de contratação do Professor

Doutor MARCOS ANTÔNIO RIOS DA NÓBREGA, para proferir o Curso
CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO, em dependências a serem disponibilizadas
por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL; tendo-nos chegado
os mesmos para a complementar instrução, quanto à compatibilidade dos
preços praticados - na conformidade do Despacho - (0535442) e (0535522).

 
Após ser instado a apresentar documentos (0537314) que

venham a comprovar a querida compatibilidade de preços e afirmar por via
telefônica para o Titular da SEIC não dispor de Notas de empenho e / ou de
Notas fiscais de cursos correlatos ou semelhantes, o Professor palestrante fez
juntar, além do razoavelmente esclarecedor RPA - ( 0532473) emitido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mais documentos que demonstram a
sua atuação como palastrante de eventos, no seu entendimento,
similares junto ao (0532465) e junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (0537734); todavia passíveis de análise, em face do fim a que se
pretendem: Demonstrar / Comprovar a compatibilidade da compensação
pecuniária exigida pelo Professor palestrante deste TRE/AL.

 
Foram juntadas Declaração da não ocorrência de prática de

nepotismo pelo palestrante a ser contratado - (0537609), Certidões que
comprovam a sua regularidade junto às Receitas Federal, Estadual e
Municipal (0537624) e (0537775), com data de validade vencida, Certidões
outras demonstradoras da necessária indoneidade para contratar com a
Administração - (0537629).

 
Na data de hoje, 07/05/2019, o palestrante anunciara interesse

em ser contratado enquanto Pessoa Jurídica; porém demoveu-se de tal
propositura, após solicitação de regulametar documentação, inusitada e
estranhamente, alegando excesso de burocracia por parte desta SEIC / TRE-
AL - ver documento - (0537749).

 
De tal sorte, hão de retornar os autos a detida análise, e

consideração superior, quanto ao todo aqui disposto; quando, então, caso se
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façam anunciar hábeis os documentos juntados pelo Professor MARCOS
ANTÔNIO RIOS DA NÓBREGA para comprovar compatibilidade de preços,
sugerir-se-á sua contratação direta, por INEXIGIBILIDADE de certame
licitatório, com fundamento no art. 25, inciso II, neste caso, combinado com
art. 13, inciso VI.

 
Por relevante, devemos fazer registro de que a presente

circunstância de ausência de documentação regularmentar para comprovação
de compatibilidade de preços - junto ao Tribunal de Contas do Estado do
Paraná - buscou-se sanar, conforme demonstra Termo de Referência
afim 0532432, com votação autorizativa de Sessão Plenária daquele colegiado.

 
Assim, consideranndo o exíguo lapso temporal até a efetiva data

de realização do evento em tela, apesar de estarmos no aguardo da juntada da
Certidão de Regularidade Fiscal junto ao Fisco Municipal de Recife, com data
atualizada (0538008), sugerimos sejam estes encaminhados à apreciação
superior, que poderá decidir por despachar pela realização dos demais atos à
consecução do feito.

 
Respeitosamente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 08/05/2019, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 08/05/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537548 e o código CRC A2378AD7.

0002554-37.2019.6.02.8000 0537548v11
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E-mail - 0537775

Data de Envio: 
  07/05/2019 19:31:05

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

Para:
    marcos-nobrega@hotmail.com

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. DA REGULARIDADE. TRE-AL.

Mensagem: 
  Professor Marcos Nóbrega,

Recebemos a sua CND - emitida pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife; mas nela podemos
notar da patente necessidade de que seja atualizada, porque vencida a sua data de validade, já que
observação disposta na mesma acusa o período de apenas 60 (sessenta ) dias de eficácia.

Grato muito pela presteza.

José Valteno dos Santos
SEIC - TRE/AL
2122-7712

Anexos:
    Anexo_0537774_Municipal.pdf
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E-mail - 0538146

Data de Envio: 
  08/05/2019 15:05:15

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

Para:
    marcos-nobrega@hotmail.com

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. CRF MUNICIPAL. TRE-AL.

Mensagem: 
  Caro Prof. Marcos Nóbrega

Considerando a necessidade de remessa da Certidão de regularidade Fiscal junto ao Fisco Municipal /
Recife, como já anteriormente combinado, pedimos o obséquio de, ao nos remeter referido documento,
fazê-lo doravante por via do telefone / whatsap institucional (82) 9 9315-2227.

Muito grato.

José Valteno dos Santos
SEIC - TRE / AL
2122-7712

Anexos:
    E_mail_0538008_Resposta___Nobrega.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Diante da Informação 3010, 0537548, encaminho

os presentes autos para análise e deliberação superiores.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/05/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538291 e o código CRC EAB49FFB.

0002554-37.2019.6.02.8000 0538291v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
Tendo por suprida a instrução no âmbito da SEIC,

conforme relato de evento 0537548, remeto os autos à SGP,
para pronunciamento quanto à compatibilidade orçamentária
da demanda, considerando se tratar de despesa de
capacitação, e posterior envio à COFIN, para necessária
reserva de crédito, com vistas ao pronunciamento da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2019, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538408 e o código CRC A8BE1F0E.

0002554-37.2019.6.02.8000 0538408v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
Senhora Coordenadora da CODES,
Remeto os autos à CODES/SRACF para instrução e

demais medidas, conforme recomendado no evento 0538408.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 09/05/2019, 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
0538471 e o código CRC 1AE1A905.

0002554-37.2019.6.02.8000 0538471v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3095 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhor Secretário,
 
Em cumprimento ao despacho GSGP (0538471), e considerando

exclusivamente o que cabe a esta Unidade, temos a informar:
- há disponibilidade orçamentária na ação de Capacitação de

Recursos Humanos para atender à despesa calculada em R$23.490,00 (vinte e
três mil, quatrocentos e noventa reais), esclarecendo que não consideramos o
mencionado no último parágrafo da Proposta apresentada pelo Professor
Marcos Nóbrega (0535438): "Não se incluem nesse valor os gastos com
deslocamento aéreo e terrestre; estadia e alimentação", por entendermos,
salvo melhor juízo, que não cabe a este Tribunal o ônus com tais despesas de
pessoas jurídicas ou físicas contratadas para ministrarem eventos de
capacitação, neste Órgão.

- ainda em relação ao orçamento, cabe-nos informar que o saldo
atualmente existente na ação de capacitação, para custear contratações de
cursos (considerando tanto os processos já concluídos, como todos aqueles em
trâmite, aguardando deliberação final), é de R$26.683,50 (vinte e seis mil,
seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), ou seja, já está
chegando a um limite para execução. Entretanto, é possível, caso seja da
aquiescência superior, realizar remanejamento do empenho de diárias, cujo
saldo está em R$52.081,14 (cinquenta e dois mil e oitenta e um reais e
quatorze centavos) para reforçar o saldo de R$3.193,50 ( 26.683,50 -
23.490,00).

- analisando a nova proposta acostada aos autos (0535438),
observamos que o respectivo conteúdo programático não está de acordo com
aquele solicitado por este Tribunal, objeto da Proposta apresentada
anteriormente (0534777).

- no tocante ao público-alvo da capacitação em tela, e,
considerando o fato de que o Plano Anual de Capacitação/2019 apresenta
algumas demandas de temas correlatos (e não determinantes) àqueles
descritos no conteúdo programático consolidado por este Órgão, sugerimos
que o mesmo seja indicado pela unidade demandante do curso em comento, de
preferência, nominalmente, visando à adoção das providências subsequentes. 

- Em relação à data indicada para a realização do curso "Temas
Avançados de Licitações e Contratos", qual seja 20 e 21/05/2019, entendemos,
s.m.j., que o tempo mostra-se exíguo para a adoção de todas as medidas
necessárias à consecução do referido evento, a exemplo da tramitação que
resta deste Processo, definição do público-alvo (após verificação de que não
haverá coincidência com períodos de afastamentos já agendados), ciência a
todos os indicados, elaboração do material didático (a cargo do instrutor),
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busca de um local para acomodar o evento, salientando que o único espaço
existente, no âmbito deste TRE/AL, é o auditório do Pleno, e que será preciso
solicitar a reserva do local, evitando coincidir com os horários em que são
realizadas sessões plenárias, dentre outras afins.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 13/05/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539575 e o código CRC D0B1EBF1.

0002554-37.2019.6.02.8000 0539575v22
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Ciente do acompanhamento a cargo desse Gabinete

das ações desenvolvidas nestes autos, peço-lhe vênia para
levar ao conhecimento de Vossa Senhoria a Informação 3095,
da SRACF (0539575), em que se aponta necessidade de
complemento da instrução em várias vertentes, o que
demandará nova consulta ao profissional proponente e outras
providências internas que exorbitam o âmbito de atribuições
desta Secretaria, como a necessidade de levantamento do
público alvo da capacitação, uma vez que não restrita a
servidores lotados na SAD.

Nesse sentido, se for da aquiescência de Vossa
Senhoria, venho a propor as seguintes medidas antes da
remessa do feito à COFIN, para juntada do pré-empenho
(considerando-se superada a questão orçamentária):

a) solicitação de nova proposta ao Prefessor
Marcos da Nóberga com a exclusão das ressalvas relativas
aos custos de hospedagem e transporte e compatibilização do
conteúdo programático;

b) levantamento, a cargo da SGP, do público alvo
da capacitação e definição do local de realização do evento
com agendamento de nova data;

c) análise prévia da Assessoria Jurídica, por se
tratar de hipótese de contratação direta, como forma de
imprimirmos celeridade à definição do feito.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/05/2019, 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
0541117 e o código CRC 7FDD4192.

0002554-37.2019.6.02.8000 0541117v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2019.
Considerando o pronunciamento do Senhor Secretário de

Administração, por meio do despacho 0541117, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de Gestão
de Pessoas para as providências de sua competência, devendo
encaminhar, a posteriori, à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
para análise e manifestação quanto à legalidade da contratação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/05/2019, às 18:20, 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
0541191 e o código CRC 49095A42.

0002554-37.2019.6.02.8000 0541191v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2019.
À CODES/SRACF para conhecimento do despacho

GDG 0541191 e providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 14/05/2019, às 19:27, 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
0541423 e o código CRC AD821A48.

0002554-37.2019.6.02.8000 0541423v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3221 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Secretaria de Gestão de Pessoas
 
 
Senhora Secretária,
 
Considerando as ponderações apresentadas pelo Senhor

Secretário de Administração, no Despacho SAD (0541117), e
encaminhamentos decorrentes, adotamos as medidas de
competência desta Seção, as quais passamos a descrever:

1) Solicitamos nova proposta ao Professor Marcos da
Nóbrega (0543386), objetivando atender aos termos citados no
referido despacho, o que foi providenciado com o encaminhamento
da nova proposta (0543397), que contempla os ajustes no conteúdo
programático (0521197) e na descrição das verbas incluídas no valor
global, especificamente no que se refere aos gastos com
deslocamento aéreo e terrestre; estadia e alimentação; 

2) Combinamos com o proponente que o período do curso
será definido em momento oportuno, quando será considerada a
disponibilidade do instrutor, dos participantes e do ambiente em que
será realizado o evento, contando com a sugestão inicial do instrutor
para que fosse realizado na segunda semana de julho/2019;

3) Realizamos o levantamento do público-alvo da
capacitação, tendo como base as demandas assentadas no Plano
Anual de Capacitação 2019 - PAC2019, resultando no relatório anexo
(0543405), o qual consta a indicação de temas correlatos ao
conteúdo programático objeto da proposta em análise, com foco nas
mais variadas áreas, onde se constata a necessidade de capacitação
de 35 servidores. Ressalta-se que algumas unidades sofreram
alteração na sua composição, sendo necessário promovermos
algumas adaptações nas demandas assentadas no PAC2019.

 
Outrossim, renovamos o posicionamento assentado na

Informação SRACF 3095 (0539575) destes autos, nos termos que
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seguem:
- há disponibilidade orçamentária na ação de Capacitação

de Recursos Humanos para atender à despesa calculada em
R$23.490,00 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa reais), valor
que foi mantido na nova proposta.

- o saldo atualmente existente na ação de capacitação,
para custear contratações de cursos (considerando tanto os
processos já concluídos, como todos aqueles em trâmite, aguardando
deliberação final), é de R$26.683,50 (vinte e seis mil, seiscentos e
oitenta e três reais e cinquenta centavos), ou seja, já está chegando a
um limite para execução. Entretanto, é possível, caso seja da
aquiescência superior, realizar remanejamento do empenho de
diárias, cujo saldo está em R$52.081,14 (cinquenta e dois mil e
oitenta e um reais e quatorze centavos) para reforçar o saldo de
R$3.193,50 ( R$26.683,50 - R$23.490,00).

- no tocante ao público-alvo do curso em tela,
considerando o item 3 desta informação, comunicamos que será
realizada consulta aos titulares das unidades citadas no
relatório 0543405, objetivando verificar se a capacitação tratada
nestes autos está alinhada às demandas assentadas no plano de
capacitação deste exercício, bem como, acerca da existência de
novas necessidades. Ao final, quando tivermos coletado de todas as
respostas, juntaremos ao procedimento a lista final dos servidores
indicados. 

- em relação à data da realização do curso, salientamos
que o único espaço existente, no âmbito deste TRE/AL, é o auditório
do Pleno, e que será preciso solicitar a reserva do local, evitando
coincidir com os horários em que são realizadas sessões plenárias,
dentre outras afins.

 
Ademais, registramos que o proponente demonstrou

interesse em ser contratado como pessoa jurídica, conforme
mensagem eletrônica juntada aos autos (0543386 e 0543412),
encaminhando a documentação que entendia necessária para esse
fim, as quais passam a compor este procedimento (0543432). Em
complementação, realizamos as rotineiras consultas, visando à
devida aferição da regularidade da empresa, igualmente juntadas a
este processo (0543672).

 
Por fim, devolvemos o presente procedimento para a

necessária análise da regularidade da contratação, agora como
Pessoa Jurídica, e posicionamentos que o caso requer.
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Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 17/05/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 17/05/2019, às 12:48, 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
0542966 e o código CRC E45CAAE9.
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Unidade Superior Unidade Servidor Competência Técnica Capacitação Sugerida

Legislação de Licitações e Contratos
Contratos Administrativos - Estudo e Resolução de Casos Práticos - Falhas na 
formalização e execução.Defeitos na planilha. Contratos estimativos e SRP. 
Alterações, reajuste, revisão e repactuação. MEs e EPPs. Rescisão e sanções. Lei 
nº 13.655/2018.

Legislação de Licitações e Contratos Temas Aplicados na Terceirização de Serviços de Acordo Com a IN nº 05/2017 e 
o TCU e as Repercussões da Reforma Trabalhista.

MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA Legislação de Licitações e Contratos Como Elaborar e Julgar a Planilha de Formação de Preços de Acordo com a IN nº 
05/2017 Alterada pela IN nº 07/2018

Legislação de Licitações e Contratos
Contratos Administrativos - Estudo e Resolução de Casos Práticos - Falhas na 
formalização e execução.Defeitos na planilha. Contratos estimativos e SRP. 
Alterações, reajuste, revisão e repactuação. MEs e EPPs. Rescisão e sanções. Lei 
nº 13.655/2018.

Legislação de Licitações e Contratos TEMAS APLICADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN 
Nº 05/2017 E O TCU E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA

Legislação de Licitações e Contratos Como Elaborar e Julgar a Planilha de Formação de Preços de Acordo com a IN nº 
05/2017 Alterada pela IN nº 07/2018

Legislação de Licitações e Contratos Fiscalização de Contratos de Serviços de acordo com o Decreto 9507/18, a IN 
5/2017 e os impactos da Reforma Trabalhista

CARLOS CRISTIANO PARENTE SANTOS Legislação de Licitações e Contratos ----ROOSEVELT GOMES QUINTINO DE HOLANDA 
CAVALCANTE Legislação de Licitações e Contratos ----
NILDSON MENDES SAMPAIO Legislação de Licitações e Contratos Elaboração de Decisões, Despachos, Atos Administrativos (Portarias, Instruções 

Normativas, Resoluções, etc.)
SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR Legislação de Licitações e Contratos Elaboração de Decisões, Despachos, Atos Administrativos (Portarias, Instruções 

Normativas, Resoluções, etc.)
CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA RAMALHO Legislação de Licitações e Contratos a definir
MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE Legislação de Licitações e Contratos a definirANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA Legislação de Licitações e Contratos a definirANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR
> JOSÉ CARLOS DE SOUZA Legislação de Licitações e Contratos a definir
RODRIGO FERREIRA MOURA Legislação de Licitações e Contratos a definirCOORDENADORIA DE SERVIÇOS 

GERAIS ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO Legislação de Licitações e Contratos Capacitação plena da legislação que rege a matéria
FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS Gestão de Contratos Gestão de Contratos

Gestão de Contratos Direito AdministrativoGestão de Contratos Gestão de ContratoLINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO 
> HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR

Gestão de Contratos (Normas Relativas a Gestão 
de Contratos) a definir

NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO Legislação de Licitações e Contratos (Gestão e 
Fiscalização de Contratações Públicas)

Gestão de contratos, lei de licitações e contratos e correlatas, legislação de 
licitações e contratos, normas relativas a gestão e fiscalização de contratos, editor 
de planilhas, sistema SIAFI, atos normativos do TRE-AL, Direito Admin., 
Sist.Chamado

PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA DE CONTAS E 
APOIO À GESTÃO

ASSESSORIA ESPECIAL DA 
PRESIDÊNCIA

WILTON DANIEL FELIX DE LIMA

RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES

LISIANA TEIXEIRA CINTRA

DIRETORIA-GERAL GABINETE DA DIRETORIA-GERAL

ASSESSORIA JURÍDICA - DG

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PRÉDIOS E VEÍCULOS

GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS

GABINETE DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO

LISTA DAS DEMANDAS SOBRE "LICITAÇÕES" E "CONTRATOS", ASSENTADAS NO PAC2019
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Unidade Superior Unidade Servidor Competência Técnica Capacitação Sugerida
Gestão de Contratos. Elaboração de termos de 
referência, projeto básico

Como elaborar a planilha de formação de preços de acordo com a nova IN nº 
05/17Gestão de Contratos. Elaboração de termos de 

referência, projeto básico
Como elaborar Termo de Referência e Projeto Básico de acordo com a nova IN nº 
05/2017/MPOG

LENILDA DA PAZ BARROS Legislação de Licitações e Contratos (Gestão de 
Contratos) Curso de atualização para gestão de contratos
Gestão de Contratos. Formação de Preços. 
Elaboração e análise de planilha de custos e 
formação de preços

Como elaborar a planilha de formação de preços de acordo com a nova IN nº 
05/17

Gestão de Contratos. Elaboração de termos de 
referência, projeto básico

Como elaborar Termo de Referência e Projeto Básico de acordo com a nova IN nº 
05/2017/MPOGGestão de Contratos. Formação de Preços. 

Elaboração e análise de planilha de custos e 
formação de preços

Como elaborar a planilha de formação de preços de acordo com a nova IN nº 
05/17

Gestão de Contratos. Elaboração de termos de 
referência, projeto básico

Como elaborar Termo de Referência e Projeto Básico de acordo com a nova IN nº 
05/2017/MPOGANA PAULA GOMES SILVA Normas de Pesquisa de Preços Aplicação IN nº 05/2017 e Alterações

Normas de Pesquisa de Preços Atualização e aplicação das normas de pesquisa de preços relativas aos serviços e 
materiais comuns e de tecnologia da informação

Legislação de Licitações e Contratos Conhecer e aplicar as alterações da legislação sobre licitações e contratações na 
Administração PúblicaMARIA MÁRCIA LEITE DE MELO Normas de Pesquisa de Preços Aplicação IN nº 05/2017 e AlteraçõesLegislação de Licitações e Contratos (IN nº 

05/2017) Aplicação da IN nº 05/2017 na elaboração de Editais e Contratos
Legislação de Licitações e Contratos (Normas 
pertinentes a licitações obras e serviço de 
engenharia)

Elaboração de editais e contratos para obras e serviços de engenharia
Legislação de Licitações e Contratos (IN nº 
05/2017) Aplicação da IN nº 05/2017 na elaboração de Editais e Contratos
Legislação de Licitações e Contratos (Lei 
10.520/2002) Técnicas de Elaboração de Edital
Legislação de Licitações e Contratos (IN nº 
05/2017) Aplicação da IN nº 05/2017 na elaboração de Editais e Contratos
Legislação de Licitações e Contratos (Normas 
pertinentes a licitações obras e serviço de 
engenharia)

Elaboração de editais e contratos para obras e serviços de engenharia
Legislação de Licitações e Contratos (IN nº 
05/2017) Aplicação da IN nº 05/2017 na elaboração de Editais e Contratos
Legislação de Licitações e Contratos (Lei 
10.520/2002) Técnicas de Elaboração de Edital

AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO Normas Obras de Engenharia (Gestão e 
Fiscalização de Obras Públicas)

Atualização de legislação e metodologias de gestão e fiscalização de obras 
públicasLegislação de Licitações e Contratos (Gestão de 

Contratos) Curso de atualização para gestão de contratos
Normas Obras de Engenharia (Orçamento de 
Obras Publicas) Curso de elaboração de orçamentos de Obras Públicas

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA Normas Obras de Engenharia (Contratações 
Sustentáveis (Compras e Construções/Reformas)) Licitações Sustentáveis e/ou Construções Sustentáveis

Abrangência Geral
Congresso de Aprofundamento de Tema, com Disposições de Oficinas e Debates
Abrangência Geral
Congresso de Aprofundamento de Tema, com Disposições de Oficinas e Debates
Abrangência Geral
Congresso de Aprofundamento de Tema, com Disposições de Oficinas e Debates

LISTA DAS DEMANDAS SOBRE "LICITAÇÕES" E "CONTRATOS", ASSENTADAS NO PAC2019

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE GESTÃO DE 
CONTRATOS

THAISE TENÓRIO MARINHO

LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

IURY ARAUJO SOUZA

DENISE MARIA DE ARAUJO

ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE 
CONTRATAÇÕES JOSÉ CARLOS DE SOUZA

> ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

Legislação de Licitações e Contratos

Legislação de Licitações e Contratos

Legislação de Licitações e Contratos

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E 
REPAROS ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS

SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

COMISSÕES PERMANENTES COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO

EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE LIMA

JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA

LUCAS CAVALCANTI GOMES
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Secretária Geral
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Junta Comercial de Pernambuco
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Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
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Date: 2019.05.14 15:03:10 -03:00
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Página: 0001

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 16C2.A07C.C9C6.1619

Cetidão gerada em 9/5/2019 08:47:34
PROTOCOLO SIARCO 19/969322-6

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

NIRE 26.2.0248655-1

ATO 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

EVENTO(S) 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ASSINADO POR

AUTENTICIDADE 16C2.A07C.C9C6.1619
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=16C2A07CC9C61619
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Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral
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17/05/2019 SERVIÇOS AO CIDADÃO

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.asp 1/1

Produtos e Serviços

Navegue pela CAIXA

 Ajuda
 

   Home  | SERVIÇOS AO CIDADÃO  | FGTS Empresa  | Consulta
Regularidade do Empregador  | Situação de Regularidade do Empregador

 
 

:: Situação de Regularidade do
    Empregador 
 
 
Inscrição (CNPJ ou CEI): 33574933/0001-41 
 
Empregador não cadastrado. 
 
Para cadastrá-lo dirija-se a uma das Agências da CAIXA munido dos
documentos de constituição da empresa. 
 

 Dúvidas mais Freqüentes
 
O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

 
 

 

227
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17/05/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

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

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

33574933000141

Data da consulta: 17/05/2019 11:43:16 
Data da última atualização: 17/05/2019 04:45:10

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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

CNPJ: 33.574.933/0001-41
Certidão nº: 172612481/2019
Expedição: 17/05/2019, às 11:29:05
Validade: 12/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 33.574.933/0001-41 , NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciár ios,  a honorár ios,  a custas,  a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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17/05/2019

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
CNPJ: 33.574.933/0001-41

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 11:39:32 do dia 17/05/2019 <hora e data de Brasília>.

 Válida até 13/11/2019.
 Código de controle da certidão: 649E.BE82.1778.5B50

 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
33574933

Título:
Credor/Devedor não existente no Siafi

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

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

1 de 1 17/05/2019 11:47
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.
Em atenção ao despacho GDG 0541191 e diante da

informação 3221 0542966, oriundo da CODES/SRACF, remeto
os autos à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral para
apresentar manifestação.

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544274 e o código CRC 952FCBBE.

0002554-37.2019.6.02.8000 0544274v1
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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 maio de 2019.
À SAD,
 
 
Tendo em vista a evolução dos autos desde a

proposição da Informação SEIC nº 3010 (0537548), remetem-
se os presentes autos a essa Secretaria,  para manifestação
conclusiva da SEIC acerca da compatibilidade do preço da
proposta (0543397), na forma da legislação de regência.

 

                      Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS SILVA BRANDÃO, Estagiário(a),
em 21/05/2019, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/05/2019, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545175 e o código CRC 29153176.

0002554-37.2019.6.02.8000 0545175v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
À SEIC,
 
Para manifestação conclusiva acerca da

compatibilidade de preço da proposta (0543397).
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2019, às 17:26, 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
0545851 e o código CRC A72C55F1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2019.
Senhor Secretário,
 
Ratificamos a nossa Informação 3010 (0537548),

onde vimos que:
"Após ser instado a apresentar documentos (0537314) que venham a comprovar a
querida compatibilidade de preços e afirmar por via telefônica para o Titular da SEIC não
dispor de Notas de empenho e / ou de Notas fiscais de cursos correlatos ou
semelhantes, o Professor palestrante fez juntar, além do razoavelmente esclarecedor
RPA - (0532473) emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mais
documentos que demonstram a sua atuação como palastrante de eventos, no seu
entendimento, similares junto ao (0532465) e junto ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro (0537734); todavia passíveis de análise, em face do fim a que se
pretendem: Demonstrar / Comprovar a compatibilidade da compensação
pecuniária exigida pelo Professor palestrante deste TRE/AL."
 

                        Isto posto, entendemos que objetivamente não se
pode aferir a compatibilidade.
                       À Superior Consideração.
                       Respeitosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 23/05/2019, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546290 e o código CRC 14FBB8EE.
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DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
Após o pronuciamento da SEIC(0546290), devolvo

os autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2019, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547421 e o código CRC A6B301C0.
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