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Como sua

empresa

pode tornar

o Governo

mais

e�ciente

usando

tecnologia?

Inscreva-se agora ↓
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Mudar é importante

Quando a sociedade e empresas mudam, como
mudar o Governo também?

Inovações tecnológicas mudaram a forma que estudamos,

trabalhamos, nos comunicamos e até como lidamos com a

saúde. Mas o governo ainda funciona como há 50 anos. Uma

boa estratégia digital pode aumentar o PIB anual em 5,7%,

economizar os custos de atendimento e serviços públicos

em 97% e inserir na economia digital 63,3 milhões de

brasileiros acima dos 10 que não acessam a internet.

O que estamos esperando?

O maior desa�o não é
digitalizar, é
desburocratizar.

Antonio Marcos
Instituto Desburocratizar

“Não podemos confundir os dois conceitos. Antes de

digitalizar qualquer serviço tem que perguntar que

benefício traz para a nossa sociedade. Se ele não traz

benefício, não serve para nada, a gente elimina e não

digitaliza. Tem um risco enorme de a gente digitalizar a

burocracia.”

LENTO E MÁQUINA PROCESSOS
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DESORGANIZADO

O governo complica as coisas mais

simples. De abrir uma empresa até

mudar a titularidade de uma conta de

luz, envolve documentos e cópias,

prazos longos, �las de espera e

deslocamento físico. Por que todo

cidadão não pode ter acesso a um

registro único em todo sistema do

governo e processos 100% online?

PÚBLICA CARA

Todo processo que envolva papelada,

demora e deslocamento do cidadão

é caro para ele e para o governo. Um

atendimento físico custa R$ 43,68 ao

governo, se fosse digitalizado sairia

no máximo R$ 1,20. Se o alistamento

militar fosse feito online, por

exemplo, economizaria R$ 300

milhões anuais. Por que não usamos

tecnologia para enxugar gastos e

investir em áreas essenciais?

BUROCRÁTICOS

No Brasil, uma empresa é aberta em

80 dias, a previsão do atual governo é

reduzir para 30; na Estônia (exemplo

de governo digital) a demora chega a

15 minutos. O país adota a regra do

just once, no qual o cidadão só

preenche uma vez seus dados no

sistema para economizar tempo. Por

que as coisas no Brasil demoram

tanto? E como startups podem

mostrar ao governo um jeito mais

rápido e fácil de fazer as coisas?

O futuro só
depende do
Governo.

“Saber exatamente qual a parte do futuro

que pode ser introduzida no presente é o

segredo de um bom governo.”

Victor Hugo
Escritor, estadista e ativista público.

O evento

O que você vai encontrar
no Govtech 2019

Os Maiores
Players e
Empresas No GovTech estarão

reunidos pro�ssionais do

setor público, startups,

Networking
Intensivo

Que tornarão o sistema

público muito mais

produtivo, atualizado com

Tecnologias
Inovadoras

Como as startups e outros

governos lidam (e

solucionam) os mesmos

Oportunidades
de Mercado
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Que estão se

movimentando para

mudar as áreas mais

importantes do Brasil, com

soluções capazes de

ajudar o governo atuar de

uma forma mais rápida e

barata além de impactar

milhões de pessoas ao

mesmo tempo.

investidores e grandes

empresários dispostos a se

unir para tornar o Brasil

um país mais fácil de se

administrar as mudanças

mais rápidas de acontecer.

as principais tendências do

setor. Evitando gastos

desnecessários,

desburocratizando

processos simples e

economizando milhões

que podem ser investido

em outras áreas.

problemas que

enfrentamos todos os

dias? Essa é a chance de

aprendermos com

modelos que deram certo

lá foram e preparar nosso

atrasado sistema de

governo para atender as

necessidades de uma

população que já vive no

século 21 há muito tempo.

Público-alvo

Para quem é o
Govtech Conference?

Servidores
Públicos

De todas as esferas e órgãos do governo dispostos a conhecer as iniciativas e cases que já estão acontecendo no Brasil e no Mundo

e levar isso para dentro de suas esferas.

Startups e
Empresas

Que possuem uma solução criativa que pode ajudar o governo a atender melhor a população. E queiram fazer uma parceria público-

privada para juntos levarem essa solução ao maior número de pessoas possível e informatizar o governo.

Empresas do
Terceiro Setor

Dispostos a entender quais soluções startups podem apresentar a governos para diminuir desigualdades, proteger o cidadão e

democratizar serviços essenciais e se bene�ciarem dessas soluções também.

Investidores
 

Que buscam empresas com soluções criativas para setores nos quais o governo atua diretamente, ou estão em busca de novos e

lucrativos mercados como o das govtechs para começarem a investir.

Empreendedores
 

Que buscam abrir um criativo negócio, entender melhor como construir uma relação com governos para apresentar seu projeto

para eles. Além de conhecer o que o mercado e suas concorrentes estão criando para se diferenciar delas.

Entusiastas
 

Que se desejam descobrir, estudar e entender as melhores soluções criadas e planejadas para solucionar diversos problemas

burocráticos no Governo. Também buscam estar perto de pessoas que também se interessam pelo mesmo assunto.

Palestrantes
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Aprenda com eles como será
o Governo de amanhã:

Romeu
Zema

Governador de
Minas Gerais

Formado em

Administração de

Empresas pela FGV-

SP, descobriu o valor

do trabalho desde

pequeno, ajudando o

pai na empresa da

família. Iniciou sua

trajetória pro�ssional

aos 11 anos e em

1991 assumiu o

controle das Lojas

Zema e foi

responsável pelo

salto que levou a

rede varejista de

quatro unidades em

Minas Gerais para

430 lojas. Em 2018

concorreu a um

cargo público pela

primeira vez e foi

eleito com 71,8% dos

votos válidos.

Leticia
Piccolotto
Fundadora do

BrazilLAB

Letícia é fundadora

do BrazilLAB -

primeiro hub de

inovação GovTech

que conecta startups

com o poder público

- e Presidente

Executiva da

Fundação BRAVA.

Formada em

Relações

Internacionais e

Mestre em Ciências

Sociais pela PUC-SP,

possui especialização

em Liderança pela

Harvard Business

School e Adm.

Pública pela Harvard

Kennedy School.

Felipe
Massami

Diretor Técnico de
Apoio ao

Empreendedorismo
Inovador

Doutorando em

Engenharia de

Produção pela Escola

Politécnica da

Universidade de São

Paulo Atualmente, é

Diretor Técnico de

Apoio ao

Empreendedorismo

Inovador da

Secretaria Municipal

de Inovação e

Tecnologia de São

Paulo.

Rogério
Alessi

Secretário
Municipal de

Tecnologia da
Informação

Um fazedor,

apaixonado por

inovação. Analista de

sistemas e advogado,

atualmente é

secretário municipal

de TI de Pres.

Prudente/SP onde

fundou a Incubadora

INTEPP e criou a

Inova Prudente,

primeiro Hub

municipal de

empreendedorismo e

inovação no Brasil.
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Raphael
Braga

Superintendente de
Empreendedorismo

e Investimento

Doutor e mestre em

administração com

ênfase em �nanças

pela PUC-Rio.

Superintendente de

Empreendedorismo e

Investimento da

Finep. Professor de

�nanças do IAG/PUC-

Rio e do Centro de

Empreendedorismo

(CEMP) da PUC em

programas de MBA e

na graduação.

Breno
Martins

CEO

Fundador e CEO da

MBA Mobi, uma

startup brasiliense

com um portfólio de

mais de 300 projetos

e que faturou R$45

milhões em 2018

desenvolvendo

soluções de

transformação digital

para o Governo

Brasileiro focadas em

smart devices, VR/AR,

AI, blockchain e IoT.

Ricardo
Yogui

Innovation
Advisor

Conselheiro de

Organizações e

Educação Executiva

em Inovação

Estratégica. Autor do

Framework de

Inovação©. Colabora

da integração

Governo, Academia e

Indústria através da

Inovação

Aberta.Membro da

Agência PUC-Rio de

Inovação e Professor

convidado da FGV,

Ibmec e IAG.

Hamilton
Alves

CEO

Há 23 anos atuando

em empresas de

tecnologia na gestão

de equipes de vendas

de alta performance

e focada no Setor

Público, em

empresas

multinacionais como

IBM e TOTVS, com

ênfase em negócios

com o Setor Público.

Empreendedor há 3

anos à frente da

Fábrica de Negócio.

Matheus
Pereira

Diretor / Analista

Cientista da

Computação

graduado pela PUC

Minas com pós-

graduação em Direito

Público. Foi analista

sênior do TCEMG,

cofundador da 4mti

Soluções,

idealizadora dos

projetos Fiscalize

Agora, Cotz!, DataSelf

e Diagnóstico Público

vencedor do

HackBrazil 2017.

Ciro Avelino
Secretário
Adjunto de

Governo Digital

Designer e Pai, desde

então paladino por

um mundo melhor.

Especialista em

Estratégia, Pessoas e

TI. Hoje Secretário

Adjunto de Governo

Digital, funcionário

Caixa e executivo no

mercado �nanceiro.

Defensor responsável

da subversão. Como?

Promover conexão.

"São sempre as

pessoas"

Vera
Monteiro

Professora

Professora da FGV

Direito SP e da

Sociedade Brasileira

de Direito Público –

sbdp. Doutora em

Direito pela USP e

Mestre em Direito

pela PUC/SP.

Advogada.

Dr. Eduardo
Procurador-Geral

de Justiça

Natural de Barra do

Piraí, tem 26 anos de

atuação no Ministério

Público do Estado do

RJ (MPRJ). Aos 54

anos, Gussem exerce

desde janeiro de 2017

a função de

procurador-geral de

Justiça.

Recentemente foi

reconduzido ao

cargo, como

candidato único, com

93,28% de aprovação.
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Guilherme
Dominguez

Diretor

Advogado e

professor. Especialista

e Mestre em Direito

Administrativo

(PUC/SP). Co-

fundador e Diretor do

Brazil LAB. Sócio

fundador de

Dominguez

Advogados. Professor

da Universidade do

Vale do Paraíba

(UNIVAP). Parecerista

e palestrante em

GovTech, Inovação e

Governo.

Sérgio Alves
Coordenador-

Geral de
Empreendedorismo

Inovador

Coordenador-Geral

de

Empreendedorismo

Inovador do MCTIC.

Já atuou na Casa Civil

da Presidência da

República, Anatel,

Kiva e academia.

Mestre em Direito &

Tecnologia pela

Universidade da

Califórnia - Berkeley

Rodolfo
Fiori

Co-fundador

Rodolfo Fiori é o co-

fundador da Gove,

govtech que tem

uma plataforma SaaS

para melhoria de

e�ciência �scal de

governos municipais.

Além disto, foi eleito

em 2018 como um

dos jovens com

menos de 35 anos

mais inovadores da

América Latina,

segundo a

publicação MIT Tech

Review.

João Leal
CEO

Fundador e CEO da

Árvore de Livros,

maior plataforma de

leitura digital para

escolas do país.

Formado em

administração pelo

IBMEC e Waikato

University, com MBA

em

Empreendedorismo

pela FGV, possui +13

anos de experiência

no mercado editorial

e na área de

Educação.

Cristiano
Kruel
Head of

Innovation

Desenhou programas

de inovação para

muitas multi-

nacionais.

Especialista pela FGV,

MIT, IESE, UTexas,

atualmente é Head of

Innovation da StartSe.

Pedro
Englert

CEO

É CEO da StartSe e

ex-sócio da XP

Investimentos. É

investidor de mais de

10 startups e possui

vasta experiência no

mercado brasileiro e

americano.

Junior
Borneli

Co-fundador

Head de educação e

produtos do StartSe,

é um dos

pro�ssionais mais

bem conectados do

ecossistema brasileiro

de startups.

Thais
Aquino

Head Business
Partners

Head de Educação

O�ine da StartSe e

ex-sócia da XP

Investimentos. Possui

+10 anos de

experiência no

mercado �nanceiro

nacional/internacional.
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Eduardo
Glitz
Sócio

É sócio da StartSe,

deu uma volta ao

mundo em 2016

focada em

empreendedorismo,

investidor de startups

e ex-sócio da XP

Investimentos.

Aguarde
Mais palestrantes em breve Suger i r  pa les t rante

O Brasil de
amanhã deve ser
construído hoje.

"O Brasil é o país do futuro, mas para

tanto é preciso decidir que o 'futuro'

é amanhã. E, como bem sabem, isto

signi�ca que as decisões difíceis têm

que ser tomadas hoje.”

Margaret Thatcher
Ex-Primeira-Ministra do Reino Unido,
conhecida como A Dama de Ferro.
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Ingressos

Inscreva-se e participe
dessa transformação

Pré-venda

40% OFF

De  R$ 990,00 

por 12x de

R$ 55,90

ou R$ 594,00 à vista

R$ 396,00 de desconto

Aceitamos todos os métodos de

pagamento

Comprar

Pague e ainda parcele em 3x sem juros ou até 12x em
qualquer cartão de crédito.

Checkout
Seguro

Satisfação
Garantida

Plataforma
Renomada

Privacidade
Protegida

Con�ra a experiência que
você terá no evento
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Dados cartográ�cos ©2019 GoogleInformar erro no mapa

Expo Center Norte
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila
Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000  

Rotas
  

Salvar

4,5  24.605 comentários

Visualizar mapa ampliado

Fazer login

StartSe: os Eventos Mais Transformadores da NovStartSe: os Eventos Mais Transformadores da Nov……

NÃO MORA
EM SÃO PAULO?

RESERVE AQUI SEU HOTEL COM PREÇOS ESPECIAIS

Local do evento

AMBIENTE MODERNO

Área total de 98 mil m , com 5 pavilhões2

AR CONDICIONADO

Equalizável em toda a área de exposição

ESTACIONAMENTO

Serviço com diversas vagas

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Com cozinhas fast-food, food-trucks e

restaurante bu�et
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Co-realizador

Patrocinadores

Ouro

Prata

Bronze

Seja um patrocinador ou expositor

Aumente sua visibilidade no Ecossistema de Startups e gere

novos negócios expondo sua marca!

Quero patrocinar o evento

Startup Village
O lugar onde as principais startups conectam-se com o

ecossistema de startups. Garanta sua vaga!

Participe da Startup Village
Estandes para 

Startups

R$ 2.500,00
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R$ 2.500,00

ou 3x s/ juros de R$ 833,33

ou 12x c/ juros de R$ 235,28

Para mais informações, entrar em contato com (11)

99593-1525 ou luan@startse.com

Após o preenchimento dos dados, você será redirecionado para nossa loja.

Esgotado

FAQ - Dúvidas frequentes

Ficou com alguma dúvida? Listamos
abaixo as mais frequentes.

Vou receber o crachá para credenciamento antes do evento?

Você receberá um e-mail de con�rmação de compra com um QR CODE que deverá apresentar no dia do

evento no local de realização do mesmo. Você poderá imprimir e levar em papel ou apresentar o e-mail/QR

Code no seu celular, vamos validar e liberá-lo ao espaço da plenária e feira.

Há palestras, workshops e interações em horários distintos? Preciso escolher qual participar?

Não posso mais participar desse evento, o que faço?

Há chapelaria no local?

Há transmissão online do evento?

Haverá alguma forma de pan�etagem no evento?

Fiz a inscrição para mim e para outras pessoas, como devo proceder?

Há estacionamento no local? Qual o custo?

Há custos com alimentação?

Quando recebo a nota �scal de compra do ingresso?

As apresentações serão disponibilizadas?

Posso solicitar Certi�cado de Presença?

A C O M P A N H E - N O S  E M

ATENDIMENTO

Precisa de ajuda? Fale com a

StartSe

Entre em contato conosco utilizando nossos meios de
contatos abaixo
A t e n d i m e n t o

(011) 4873-2130

V e n d a s
( W h a t s A p p )

(011) 94465-9807 /

99593-1524

E - m a i l

atendimento@startse.com
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San Francisco, EUA | São Paulo, Brasil |

Shanghai, China

STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME / CNPJ 24.554.736/0001-70 -
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Submeto a Vossa Excelência a programação do evento

demonimado Govtech Conference, a ser realizado pela empresa
StarSe, no dia 24 de abril do corrente ano, das 09h às 18h, na cidade
de São Paulo/SP, conforme a proposta anexada sob o protocolo digital
0529364.

O custo da inscrição no referido evento é de R$594,00
(quinhentos e noventa e quatro reais), e na ocasião serão discutidas
inovações tecnológicas que possibilitem estratégias digitais voltadas
à ecomonia de custos de atendimento e serviços públicos, de forma a
imprimir mais agilidade e eficiência às atividades desenvolvidas no
âmbito das instituições governamentais.

  O encontro é dirigido a servidores públicos, startups
e empresas, inclusive do terceiro setor, assim como investidores e
empreendedores.

Dessa forma, entendendo que o seminário em tela oferece
boa oportunidade para acesso a discussões que podem contribuir
para a implementação de boas práticas digitais no âmbito deste
Tribunal, solicito a Vossa Excelência autorização para participação
referido evento. 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/04/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529367 e o código CRC 8132FD81.

0003373-71.2019.6.02.8000 0529367v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003373-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : FILIPE LÔBO GOMES
ASSUNTO : Autorização. Participação. Diretor-Geral. Evento. Govtech Conference. 

 

Decisão nº 1238 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de proposição firmada pelo Senhor Diretor-Geral
no sentido de autorizar a sua participação no evento "Govtech
Conference", a ser realizado pela empresa StarSe, no dia 24 de abril
do corrente ano, no período de 09h às 18h, na cidade de São Paulo-
SP, conforme a proposta anexada aos autos (0529364).

Ressalta o Sr. Diretor que o referido evento oferece
oportunidade para acesso às discussões que poderão contribuir para
a implementação de boas práticas digitais no âmbito deste Tribunal.

Dessa forma, AUTORIZO a participação requerida no
evento em tela.

Retornem-se os autos à Diretoria-Geral para as
providências visando ao cumprimento da presente decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 16/04/2019, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530029 e o código CRC 28DEC25F.

0003373-71.2019.6.02.8000 0530029v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
Tendo em vista a Decisão 1238 (0530029), do Sr.

Presidente deste Tribunal, faço encaminhar os autos à
Secretaria de Gestão de Pessoas para, por sua unidade
competente, providenciar a inscrição deste subscritor no
evento indicado no expediente 0529364.

Registro, por oportuno, que em razão da exiguidade
de prazo, considerando que a capacitação ocorrerá no dia
24/04/2019, o Gabinete desta Diretoria-Geral providenciou as
respectivas diárias e passagens.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/04/2019, às 17:50, 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
0530264 e o código CRC F9274B59.

0003373-71.2019.6.02.8000 0530264v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
À CODES/SRACF para cumprimento do despacho

GDG 0530264.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 16/04/2019, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530289 e o código CRC F5FE9ED4.

0003373-71.2019.6.02.8000 0530289v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2667 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,

 

Tratam os presentes autos de solicitação oriunda da Direção-Geral, visando a
participação do Diretor, no evento Govtech Conference, que será realizado em São
Paulo/SP dia 24 de abril de 2019, a ser promovido pela empresa STARTSE
Informações e Sistemas S/A.

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros abaixo:

DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO Govtech Conference

SERVIDORES INDICADOS Filipe Lôbo Gomes

PERÍODO 24 de abril de 2019

EMPRESA PROPONENTE STARTSE Informações e Sistemas S/A

LOCAL São Paulo/SP

DESPESAS

Inscrição: R$594,00

Diárias: R$1.906,86

Passagens: R$2.391,27

 

TOTAL: R$4.892,13

 

RESUMO/INSTRUÇÃO
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ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2019

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

 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos Humanos
para atender à despesa em tela, calculada em R$R$4.892,13(quatro
mil oitocentos e noventa e dois reais e treze centavos), com
as inscrições, diárias e passagens do servidor solicitante.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos as
certidões 0530646, 0530645, 0530646, 0530647, 0530648 e 0530655
para análise da regularidade da empresa.

INSCRIÇÕES
Realizada, tendo em vista a prévia autorização superior. Entretanto, a
empresa faz uma ressalva de que a confirmação da inscrição só se
dará com a apresentação da nota de empenho(0530680) e o evento
já acontecerá daqui a 2 dias. 

 

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

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 22/04/2019, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 22/04/2019, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530602 e o código CRC E2D89794.

0003373-71.2019.6.02.8000 0530602v17
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.554.736/0002-50
Certidão nº: 171226005/2019
Expedição: 22/04/2019, às 09:03:10
Validade: 18/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i fica-se que S T A R T S E  I N F O R M A C O E S  E  S I S T E M A S  S / A

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
24.554.736/0002-50, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 24554736/0002-50
Razão Social: STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS SA
Nome Fantasia:**
Endereço: R CAPITAO ANTONIO ROSA 409 SL 201/2/3/4/5/6/7 / 04JARDIM

PAULISTANO / SAO PAULO / SP / 1443-010
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 06/04/2019 a 05/05/2019
 
Certificação Número: 2019040604595374788391
 
 
Informação obtida em 22/04/2019, às 09:04:57.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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22/04/2019 Certidão Internet

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/OpcaoCertidaoInternet.asp?app=CNDConjuntaInter 1/1

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União 

  

Resultado da Consulta

A certidão deve ser emitida para o CNPJ da matriz – 24.554.736/0001-70

 
Nova Consulta

 
 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A
CNPJ: 24.554.736/0001-70

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 15:27:13 do dia 18/04/2019 <hora e data de Brasília>.

 Válida até 15/10/2019.
 Código de controle da certidão: 0BF1.4C15.1585.57E0

 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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22/04/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

24.554.736/0002-50

Data da consulta: 22/04/2019 09:15:05 
Data da última atualização: 19/04/2019 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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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
24554736

Título:
STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A

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 22/04/2019 09:24
Anexo Consulta ao CADIN (0530655)         SEI 0003373-71.2019.6.02.8000 / pg. 25
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De: Rosana Gêda <rosanageda@hotmail.com>
 Para: "suzananunes@tre-al.jus.br" <suzananunes@tre-al.jus.br>

 Data: 22/04/2019 06:30 AM
 Assunto: Enc: Solicitação #36606: Qual a sua avaliação sobre o suporte recebido?

  
 
 
 
 
Enviado do meu dispositivo Samsung
 
 
-------- Mensagem original --------

 De : StartSe <support@startse.zendesk.com> 
 Data: 19/04/19 13:01 (GMT-03:00) 

 Para: Rosana Gêda <rosanageda@hotmail.com> 
 Assunto: Solicitação #36606: Qual a sua avaliação sobre o suporte recebido? 

  

##- Não escreva abaixo desta linha -##

Olá, Rosana Gêda, tudo bem?

Como você avalia o atendimento que acabou de ser finalizado?

O seu feedback é muito importante para que possamos sempre melhorar. :D

Qual a sua avaliação sobre o suporte recebido?

Bom, estou satisfeito

Ruim, estou insatisfeito

Este é um lembrete do assunto desta solicitação:

Rosana Gêda

18 de abr 12:07 -03

Obrigada. Idem.
 
 
 
Enviado do meu dispositivo Samsung
 
 
-------- Mensagem original --------

 De : "Luan Oliveira [StartSe] (StartSe)" <support@startse.zendesk.com> 
 Data: 18/04/19 11:44 (GMT-03:00) 

 Para: Rosana Gêda <rosanageda@hotmail.com> 
 Assunto: [StartSe] Re: inscrição evento 

  
]

Anexo(s)
 image001.png
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Luan Oliveira [StartSe]

18 de abr 11:44 -03

Sim, posso pré-reservar a vaga!
 
Mas a formalização só conseguirei fazer com o empenho.
 
Aguardo retorno na próxima segunda.
 
Bom feriado.
 
Abraços,
 

Luan Oliveira

Comercial
luan@startse.com.br
www.startse.com.br
 

 

De: Rosana Gêda (StartSe) <support@startse.zendesk.com>
 Enviada em: quinta-feira, 18 de abril de 2019 11:42

 Cc: Luan Oliveira [StartSe] <luan@startse.com>; Atendimento [Startse]
<atendimento@startse.com>

 Assunto: inscrição evento
 

Rosana Gêda

18 de abr 11:41 -03

Boa Tarde. Agradeço o retorno.
 
Na verdadé,  estou me comunicando.com.vocês, por email particular. O
Tribunal só funcionou esta semana, até terça-feira, devido ao feriado da
semana santa. Só retornaremos ao trabalho, na próxima segunda-feira, dia
22/04. Por isso, fiquei preocupada em pelo menos comunicar a vocês
nossa intenção em inscrever nosso Diretor. 
Assim que tivermos com a nota de empenho, enviaremos a vocês.
Com relação à vaga, não teria como vocês fazerem uma pré-inscrição ? Só
para garantir a vaga?
 
Grata.
 
 
 
Enviado do meu dispositivo Samsung
 
 
-------- Mensagem original --------
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De : "Luan Oliveira [StartSe] (StartSe)" <support@startse.zendesk.com> 
 Data: 18/04/19 11:07 (GMT-03:00) 

 Para: Rosana Gêda <rosanageda@hotmail.com> 
 Assunto: [StartSe] Re: inscrição evento 

  
]

Anexo(s)
 image001.png

 

Luan Oliveira [StartSe]

18 de abr 11:07 -03

Olá, Rosana
 
Podemos atender à política de vocês tranquilamente!
 
O CNPJ em que serão faturadas as inscrições é 24.554.736/0002-50
 
Peço brevidade no envio do empenho, pois só assim conseguirei assegurar as vagas.
 
Qualquer dúvida, estou à disposição.
 
Abraços,
 

Luan Oliveira

Comercial
luan@startse.com.br
www.startse.com.br
 

 

De: Rosana Gêda (StartSe) <support@startse.zendesk.com>
 Enviada em: quarta-feira, 17 de abril de 2019 18:19

 Cc: Luan Oliveira [StartSe] <luan@startse.com>; Atendimento [Startse]
<atendimento@startse.com>

 Assunto: inscrição evento
 

Rosana Gêda

17 de abr 18:18 -03

Boa noite.
Aguardo retorno com as orientações.
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Enviado do meu dispositivo Samsung
 
 
-------- Mensagem original --------

 De : "André Lara (StartSe)" <support@startse.zendesk.com> 
 Data: 17/04/19 17:38 (GMT-03:00) 

 Para: Rosana Gêda <rosanageda@hotmail.com> 
 Assunto: [StartSe] Re: inscrição evento 

  
]

André Lara (StartSe)
17 de abr 17:38 -03

Boa tarde, Rosana. Tudo bom?
  

Para realizar a compra através desse procedimento, convoco o Luan para ajudá-los. 
  

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Abraços,

André Lara

Rosana Gêda

17 de abr 17:24 -03

Boa Tarde,
 
Sou Rosana Gêda, servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Gostaria de fazer a inscrição do Diretor-Geral do TRE/AL, no evento
Gov Tech 2019, Dr. Filipe Lôbo Gomes. 
Como se trata de Órgão Público, será emitida Nota de Empenho, e o
pagamento será efetuado após a prestação do serviço (no caso, a
realização do evento, com a participação do nosso Diretor), mediante
apresentação da Nota Fiscal da empresa contratada.
Então, como consigo realizar a inscrição? Vocês trabalham com órgãos
públicos, mediante contratação com nota de empenho?
Qual CNPJ da empresa que será contratada?
 
Aguardo retorno.
Obrigada

Este email é um serviço de StartSe. Fornecido por Zendesk
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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 abril de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação para que Vossa

Senhoria participe do evento "Govtech Conference", cuja ação possui
previsão no Plano Anual de Capacitação 2019, a realizar-se no dia 24
de abril de 2019, em São Paulo/SP.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
2667 0530602, encaminhamos os autos à apreciação e deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/04/2019, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530754 e o código CRC FA0939E0.

0003373-71.2019.6.02.8000 0530754v1
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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 abril de 2019.
De ordem, direcionem-se os autos à Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, para análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Oficial de
Gabinete, em 22/04/2019, às 13:48, 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
0530772 e o código CRC F2EA4F97.

0003373-71.2019.6.02.8000 0530772v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003373-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : FILIPE LÔBO GOMES
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO - ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93

 

Parecer nº 730 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da empresa STARTSE INFORMACOES E
SISTEMAS S/A, CNPJ 24.554.736/0002-50, com vistas à
participação do servidor FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-
Geral, no evento "Govtech Conference", a se realizar em
São Paulo/SP, no dia 24 de abril do corrente ano, sendo o
investimento de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro
reais), conforme proposta (0529364).

 

2. DO PROCEDIMENTO

 

No evento 0530602,  a SRACF  informa que há
verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela e que
a presente ação não se encontra contemplada, para a
unidade solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 -
PAC/2019, objeto dos autos SEI nº 0007119-
78.2018.6.02.8000. 

Não obstante, o pleito foi autorizado pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente (0530029). 

Constam dos autos as certidões de regularidade da
empresa (0530640, 0530645, 0530647, 0530648, 0530655).

Verificamos a ausência da verificação da
compatibilidade do valor cobrado, a cargo da SEIC/COMAP,
da declaração de inexistência da prática de nepotismo e das
certidões do CNJ e TCU. 

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos, na

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

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

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

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

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

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

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

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

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

 

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

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

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

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

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

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

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

 
Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

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

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

 
 

4. LISTA DE VERIFICAÇÃO
 

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

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

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0529367

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

X X  

3

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

X  0529367

4

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

 X  

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

X  0529364

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

X   

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

 X  

8

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

 X  

9

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

  Não consta
dos autos

10

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

X  0530602

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

X  0530602

12 A proposta de preços demonstra-se
compativel com os preços   Esclarecer

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

   

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

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

15

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

 X  

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

Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Evento/Obs.

17

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os seus dados relativos à regularidade fiscal
válidos? X  0525781

1 FGTS X  0530645

2. INSs X 0530647 
  

3. Receita Federal X  0530647

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido)  X  

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X   

18 Consta consulta ao CADIN? X  0530655

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

 X
CEIS 0530648 
CNJ  
TCU  

 

5. CONCLUSÃO

 
Diante do exposto, convém juntar aos autos os

documentos faltantes, conforme assinalado na tabela acima:
itens 12, 15, 17.4 e 19.

À SAD, para aperfeiçoamento da instrução, com a
urgência que o caso requer. 
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 22/04/2019, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/04/2019, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530811 e o código CRC FBFEF4AA.

0003373-71.2019.6.02.8000 0530811v8
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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 abril de 2019.
Sigam os autos à SEIC, para complemento da

instrução, na forma recomendada pelo Parecer 730 (0530811),
especificamente quanto aos itens 12, 15, 17.4 e 19 da lista de
verificação que integra o referido Parecer.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2019, 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
0530956 e o código CRC 2602C46B.

0003373-71.2019.6.02.8000 0530956v1
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E-mail - 0531005

Data de Envio: 
  22/04/2019 16:19:43

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

Para:
    luan@startse.com

Assunto: 
  SEMINÁRIO GOVTECH - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL

Mensagem: 
   Para darmos andamento à contratação da participação - 

" Seminário Govtech Conference"

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

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três); bem como Declaração de inexistência de nepotismo ( em anexo
modelo).

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

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

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

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepostismo. Pessoa Jurídica.pdf
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E-mail - 0531009

Data de Envio: 
  22/04/2019 16:20:53

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

Para:
    luan@startse.com
    atendimento@starse.com

Assunto: 
  SEMINÁRIO GOVTECH - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL

Mensagem: 
   Para darmos andamento à contratação da participação - 

" Seminário Govtech Conference"

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

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três); bem como Declaração de inexistência de nepotismo ( em anexo
modelo).

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

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

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

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepostismo. Pessoa Jurídica.pdf
    E_mail_0531005.html
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De: "Luan Oliveira [StartSe]" <luan@startse.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 23/04/2019 08:53 AM
Assunto: [seic] RES: SEMINÁRIO GOVTECH - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL
 
Olá, bom dia!

  
Muito obrigado pelo interesse!

  
Olha, acredito não termos tempo hábil para contratar, pois só consigo garantir
a participação com o empenho em mãos.

  
Pode me indicar o número de interessados, por favor? Vou disponibilizar
cortesias a vocês, pois não queremos prejudica-los com uma eventual não
participação.

  
Vai ser um prazer tê-los conosco.

  
Abraços,

  
Luan Oliveira

 Comercial
 luan@startse.com.br

 www.startse.com.br
  

  
 
-----Mensagem original-----

 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
 Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2019 16:20

 Para: Luan Oliveira [StartSe] <luan@startse.com>
 Assunto: SEMINÁRIO GOVTECH - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL

  
 Para darmos andamento à contratação da participação - 

  
" Seminário Govtech Conference"

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

  
Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração
Pública; federal, de preferência, pelo menos 03 (três); bem como Declaração de
inexistência de nepotismo ( em anexo modelo).

  
 
 
Atenciosamente.

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

  
seic@tre-al.jus.br

 compras@tre-al.jus.br
  

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
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07:30 às 13:30h.
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

 Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: "Luan Oliveira [StartSe]" <luan@startse.com>
Data: 23/04/2019 12:47 PM
Assunto: Re: [seic] RES: SEMINÁRIO GOVTECH - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL
 
Boa Tarde Luan,
 
Agradecemos a prestes atenção a nossa formulação, e a cortesia ofertada, em tempo informamos que será nosso
Diretor-geral Filipe Lôbo Gomes que participará do evento.
Atenciosamente. 
 

 

From: "Luan Oliveira [StartSe]" <luan@startse.com>
 To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 23 Apr 2019 11:53:48 +0000
 Subject: [seic] RES: SEMINÁRIO GOVTECH - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL

  
Olá, bom dia!

  
Muito obrigado pelo interesse!

  
Olha, acredito não termos tempo hábil para contratar, pois só consigo garantir a participação
com o empenho em mãos.

  
Pode me indicar o número de interessados, por favor? Vou disponibilizar cortesias a vocês,
pois não queremos prejudica-los com uma eventual não participação.

  
Vai ser um prazer tê-los conosco.

  
Abraços,

  
Luan Oliveira

 Comercial
 luan@startse.com.br

 www.startse.com.br
  

  
 
-----Mensagem original-----

 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2019 16:20

 Para: Luan Oliveira [StartSe] <luan@startse.com>
 Assunto: SEMINÁRIO GOVTECH - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL

  
 Para darmos andamento à contratação da participação -

  
" Seminário Govtech Conference"

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

  
Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública;
federal, de preferência, pelo menos 03 (três); bem como Declaração de inexistência de
nepotismo ( em anexo modelo).

  
 
 

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC

    Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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Atenciosamente.
 Antonio Matias de Pinheiro Júnior

 Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL
  

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

  
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
 Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2019.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria,

evento 0530956, informamos que mandamos correspondência
eletrônica à empresa realizadora do evento, solicitando os
documentos para a compatibilização de valores praticados e
reforçamos na tarde de ontem via telefone, evento 0531005 e
0531009, mesmo momento que recebemos este procedimento
nesta SEIC, sendo que a empresa informa não haver tempo
hábil na contratação face a data de realização, ou seja amanhã
24 de abril do corrente, evento 0531360.

Assim sendo eles, gentilmente, disponibilizaram
uma "cortesia" ao participante/servidor. Esta seção já
informou o nome do participante/Diretor-geral,
evento 0531361 e segue o feito para as providências de
costume.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 23/04/2019, às 12:57, 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
0531363 e o código CRC 37491C1B.

0003373-71.2019.6.02.8000 0531363v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2019.
À SRACF,
 
Com as informações de eventos 0531360, 0531361,

0531363 e 0531443, devolvo os autos a essa Unidade, para
ciência e demais procedimentos, destacando que o Diretor já
foi comunicado das mensagens de evento 0531443.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/04/2019, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531446 e o código CRC 9D648DB6.

0003373-71.2019.6.02.8000 0531446v1

  

Despacho GSAD 0531446         SEI 0003373-71.2019.6.02.8000 / pg. 49



23/04/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=NXXAA45B7NKS6&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=NXXAA45B7NKS6&View=Message&Print=Yes 1/2

Olá, Filipe Lobo
Seu ingresso para o GovTech - 24 de Abril de 2019, no dia 24/04/2019, Expo Center Norte está
confirmado e você receberá a nota fiscal no seu e-mail em breve.

Caso você não seja o participante, quiser mudar o participante ou tiver comprado para mais pessoas,
clique aqui para indicar o(s) participante(s). 

 Isso é muito importante pois todas as comunicações e o QR Code que dá acesso ao evento serão
enviados diretamente para o e-mail de cada participante!

Detalhes do pedido
Número do pedido: ORD5CBF3F83C06A5

 Produto: GovTech - 24 de Abril de 2019
 Forma de Pagamento: Cupom de Desconto

 Quantidade: 1
 Valor/Unidade: R$ 990,00

 Desconto: - R$ 990,00
 Total: R$ 0,00

 (1x de R$ 0,00)

Dados do Cliente
Nome: Filipe Lobo

 CPF: 007.937.244-90
 Telefone: (82) 99331-3350

 CEP: 57035-210
 Logradouro: Rua General João Saleiro Pitão, 1289

 Localidade: Maceió - AL

Atendimento
 atendimento@startse.com.br

De: "Luan Oliveira [StartSe]" <luan@startse.com>
 Para: "rosanageda@tre-al.jus.br" <rosanageda@tre-al.jus.br>

 Data: 23/04/2019 03:34 PM
 Assunto: ENC: Confirmação de Cortesia GovTech  - Pedido #ORD5CBF3F83C06A5

  
 
 
 
Luan Oliveira
Comercial
luan@startse.com.br
www.startse.com.br
 

 
De: StartSe <vendas@startse.com.br> 

 Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2019 13:38
 Para: Filipe <filipelobo@uol.com.br>

 Assunto: Confirmação de Cortesia GovTech - Pedido #ORD5CBF3F83C06A5
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
Determino ao Gabinete da Diretoria-Geral o

encerramento dos presentes autos eletrônicos, considerando
que o seu objetivo, participação em evento da capacitação, foi
plenamente atingido.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/04/2019, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533546 e o código CRC 7A1EDAF9.

0003373-71.2019.6.02.8000 0533546v1
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