
São Paulo, 20 de abril de 2019.

Excelentíssimo Senhor

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Digníssimo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Prezado Presidente:

O Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ), entidade não-governamental, fundada

em  1999,  que  congrega  assessores  de  Comunicação  do  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,

Defensorias, Tribunais de Contas, OABs, entidades representativas da magistratura e instituições

afins, promoverá, entre os dias 29 a 31 de maio de 2019, na cidade de São Paulo, o XV Congresso

Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (CONBRASCOM 2019) e o XVII

Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. 

O XV CONBRASCOM, cujo tema principal será  “Inovação, Criatividade e Diversidade em

Comunicação  Pública”,  reunirá  em  São  Paulo,  vários  dos  principais  nomes  da  Justiça  e  da

comunicação do país,  fazendo da cidade,  nesses  três  dias,  a  capital  nacional  da  comunicação

pública. O evento terá como participantes assessores e profissionais de comunicação do Poder

Judiciário, Ministério Público, Defensorias, OABs, Tribunais de Contas, entidades representativas da

magistratura, ministros, desembargadores, juízes, procuradores, promotores de justiça, jornalistas

e universitários de comunicação social.

Certo de que este evento será marcante e de ampla repercussão, o FNCJ tem a honra de

convidar Vossa Excelência para a abertura oficial do Congresso, a realizar-se no dia 29 de maio, às

19h horas no auditório do Edifício MMDC do Tribunal de Justiça de São Paulo - Av. Ipiranga, 165 -

Centro – República, São Paulo/SP.
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Igualmente solicita  autorização de Vossa Excelência para participação de integrantes da

Assessoria de Comunicação dessa Instituição, contribuindo, assim, para as discussões que traçam

os rumos da comunicação pública no âmbito do Sistema de Justiça e que, há mais de dez anos, têm

sido o grande referencial de qualificação profissional dos que atuam nessa área.

Os contatos sobre o XV CONBRASCOM podem ser realizados com Srta.  Bruna Guerreiro,

pelo telefone (51) 4141 8082 ou pelo e-mail conbrascom@fncj.org.br. 

Expresso  meu  especial  agradecimento  pela  deferência  com  o  Fórum  Nacional  de

Comunicação e Justiça.

Atenciosamente,

_________________________________

Luciano de Souza Andrade

Presidente do Fórum Nacional Comunicação e Justiça

Site Conbrascom: https://www.conbrascom2019.fncj.org.br
E-mail: conbrascom@fncj.org.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

REQUERIMENTO

Exmo Senhor Presidente;
Venho, através deste, requerer a participação desta

assessora de Comunicação no XV Conbrascom - Congresso Brasileiro
de Assessores de Comunicação do Judiciário, evento que acontece
em São Paulo entre os dias 29 e 31 de maio e reunirá, conforme
carta-convite enviada pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça
(FNCJ) 0532910, assessores de diversos órgãos ligados à Justiça
brasileira.

Sugiro que a participação no evento - importante pelas
discussões e temáticas que envolvem a comunicação pública com
ênfase nas redes sociais - seja autorizada mediante troca com o curso
"Gestão de Imagem Corporativa), solicitado por esta Assessoria de
Comunicação e aprovado no Plano Anual de Capacitação deste
Tribunal para o ano de 2019.

Sem mais para o momento, agradeço pela atenção.
Respeitosamente,

Flávia Gomes de Barros
 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 25/04/2019, às 14:54, 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
0532915 e o código CRC DE51DE93.

0003624-89.2019.6.02.8000 0532915v3
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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.
 
Em atenção ao que solicita a Senhora Assessora de

Comunicação Social deste Tribunal, que postula a participação no XV
Conbrascom - Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação
do Judiciário, determino a remessa do feito para instrução junto à
Secretaria de Gestão de Pessoas.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 26/04/2019, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532960 e o código CRC 3B0E9186.

0003624-89.2019.6.02.8000 0532960v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2019.
À CODES/SRACF para instrução do pedido de

participação em evento de capacitação.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 29/04/2019, às 17:48, 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
0534143 e o código CRC CAC460FD.

0003624-89.2019.6.02.8000 0534143v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2897 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,

 

Tratam os presentes autos de solicitação da Assessora de Comunicação Social deste
Tribunal, visando sua participação  no XV Conbrascom - Congresso Brasileiro de
Assessores de Comunicação do Judiciário, evento que acontece em São Paulo
entre os dias 29 e 31 de maio, a ser promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e
Justiça (FNCJ).

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros abaixo:

DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO XV Conbrascom - Congresso Brasileiro de Assessores de
Comunicação do Judiciário

SERVIDORES
INDICADOS Flávia Lima Costa Gomes de Barros

PERÍODO 29 a 31/05/19

EMPRESA
PROPONENTE Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ)

LOCAL São Paulo/SP

DESPESAS

Inscrição: R$760,00(para inscrição até dia 17/05);
R$820,00(para inscrição a partir de 17/05)

Diárias: R$2.226,00

Passagens: R$1.500,00(valor estiamdo)
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TOTAL: R$4.486,00(considerando inscrição até o dia 17/05) 
ou R$4.546,00(considerando inscrição após o dia 17/05)

 

RESUMO/INSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2019

A presente ação não se encontra contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019, objeto
dos autos SEI nº 0007119-78.2018.6.02.8000. Entretanto, no
requerimento inicial 0532915, a servidora solicita a substituição do
curso "Gestão de Imagem Corporativa" pelo Congresso objeto destes
autos.

 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos Humanos
para atender a despesa em tela.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos as certidões para análise da regularidade da empresa.

INSCRIÇÕES Ainda não realizada, aguardando autorização da participação.

 

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 03/05/2019, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GESAIAS SARMENTO FARIAS, Chefe de
Seção Substituto, em 03/05/2019, às 12:44, 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
0535173 e o código CRC 66E49784.

0003624-89.2019.6.02.8000 0535173v9
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03/05/2019 XV Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça - INSCRIÇÕES - INSTRUÇÕES GERAIS E DE …
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Você está em: Home » INSCRIÇÕES » INSTRUÇÕES GERAIS E DE PAGAMENTO

INSTRUÇÕES GERAIS
 

*RECOMENDAMOS A ATENTA LEITURA DAS INFORMAÇÕES ANTES DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
 

Sistema de Inscrições é eletrônico e o correto preenchimento da Ficha de Inscrição é de total
responsabilidade dos inscritos.
 

Para inscrever-se no conbrascom, o participante deve preencher todos os campos da Ficha de Inscrição,
Identificando-se como filiado ou não filiado ao FNCJ, e pertencente a um dos seguintes grupos: Assessores de
Comunicação e demais Profissionais ou Professores, Pesquisadores e Estudantes. As modalidades e os valores
de inscrição constam na tabela abaixo;

Se desejar filiar-se ao FNCJ, o participante deverá fazê-lo antes de inscrever-se no Congresso através do
pagamento da anuidade e envio do comprovante de pagamento, conforme instruções no link abaixo, para
poder obter as vantagens de desconto na inscrição do CONBRASCOM, bem como para obter isenção de taxa
de inscrição de trabalhos que possam concorrer ao Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. 

  

O campo "e-mail" da inscrição permitirá o estabelecimento do vínculo de informações entre a organização do
Evento e você. Portanto, certifique-se que o e-mail cadastrado receberá as mensagens enviadas pelo sistema,
cuidando para que não seja um e-mail onde as mensagens sejam captadas por sistemas AntiSpam, ou
removidas automaticamente para pastas de lixo eletrônico;

Revise com atenção o campo “nome completo” e “nome do projeto” para que constem corretamente no
Crachá e no Certificado que serão emitidos posteriormente. O uso do crachá será obrigatório durante todo o
Congresso, pois somente com o uso do mesmo, o Congressista terá acesso ao evento;

Após o preenchimento da Ficha de Inscrição, o SISTEMA lhe enviará um e-mail de confirmação contendo
os dados de acesso (login e senha) à ÁREA DO INSCRITO, onde será possível retificar os dados se
necessário, inserir seu comprovante de pagamento, verificar o status de sua inscrição e imprimir o que achar
necessário;

A seguir será necessário realizar o pagamento da Taxa de Inscrição, por meio de
depósito/transferência bancária, nota de empenho, boleto ou cartão de crédito (via PagSeguro). É
de extrema importância que o comprovante de pagamento seja anexado(a) no sistema através da ÁREA DO
INSCRITO e a nota de empenho seja encaminhada para os e-
mails conbrascom@fncj.org.br e contabilidade@fncj.org.br;

As inscrições que não tiverem seus comprovantes de pagamento encaminhados como requerido até a data de
vencimento informada, serão automaticamente canceladas;

Após 12 de abril, os trabalhos inscritos que não tiverem representante inscrito no CONBRASCOM (com as
taxas de inscrição no evento, de inscrição de trabalhos e/ou de filiação pagas) não serão avaliados;
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Após a postagem do comprovante, a situação da inscrição aparecerá como regularizada no prazo máximo de
(5) cinco dias úteis. Você poderá acompanhar a confirmação de pagamento através da sua ÁREA DO
INSCRITO;

Uma vez paga a inscrição com os valores relativos a não filiado ao FNCJ, não será possível reverter o valor
para filiado;

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a organização do Evento, através do telefone: (51) 4141
8082, ou pelo e-mail conbrascom@fncj.org.br .

 

NÃO DEIXE DE PREENCHER TODOS OS DADOS DA FICHA DE INSCRIÇÃO.

 

VALORES DO CONGRESSO

TIPO DE INSCRIÇÃO
Até

15/03
Até

17/05

De 17/05
Até o dia
do Evento

Empenho

FILIADOS AO FNCJ*
Assessores de Comunicação e

demais profissionais
R$500,00 R$600,00 R$790,00

NÃO FILIADOS AO
FNCJ

Professores, Pesquisadores
e Estudantes**

R$100,00 R$120,00 R$ 140,00 R$190,00

Assessores de Comunicação e
demais profissionais

R$650,00 R$760,00 R$820,00

*Somente filiados em dia com a anuidade de 2019 paga.

**São considerados estudantes, os de graduação e todos os tipos de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização). As inscrições como estudantes, pesquisadores e/ou professores somente serão válidas com o envio de
comprovante digitalizado do atestado de matrícula e/ou de vínculo com a instituição de ensino no primeiro semestre de
2019 (ou algum outro comprovante com data recente) no ato da inscrição.

 

 

PACOTES DE GRUPOS 

De 5 a 10 inscrições: desconto de 20%

Para inscrever grupos, por favor entre em contato com a organização pelo e-mail conbrascom@fncj.org.br para maiores
informações.

 

 

 

 !!ATENÇÃO!! 
 

AS INSCRIÇÕES ONLINE ENCERRAM-SE NO DIA 22/05.
 

APÓS ESTA DATA AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS APENAS PRESENCIALMENTE.
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INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO 
DE SUA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO

 

  

 

 

DEPÓSITO BANCÁRIO
 

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL AS

Banco: 756

Agência: 4041-0 (dígito verificador)

Conta Corrente: 9459-5

CNPJ: 05.569.714/0001-39

 

Favorecido: FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA

Endereço: Av. Conselheiro Carrão, nº 1862 – Sala 4, Vila Carrão – São Paulo/SP

CEP: 03402-001

CNPJ: 05.569.714/0001-39

 

EMPENHO
O pagamento de inscrição por Nota de Empenho destina-se aos participantes, de qualquer categoria (assessores,
profissionais, pesquisadores e estudantes filiados ou não ao FNCJ), que terão suas inscrições custeadas por instituição
pública ou privada, optante por esta modalidade de pagamento.

 

Deve ser considerado como valor a ser pago o vigente para a categoria conforme segue: 

 
 

TIPO DE INSCRIÇÃO EMPENHO

ESTUDANTES, PESQUISADORES E PROFESSORES R$190,00

ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS R$820,00

ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS
FILIADOS AO FNCJ

R790,00

 
 

DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO:
 

Razão Social: FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA 

Endereço: Av. Conselheiro Carrão, nº 1862 – Sala 4

Vila Carrão – São Paulo/SP – CEP 03402-001

CNPJ: 05.569.714/0001-39

Inscrição Estadual: Isento
 

DADOS QUE DEVEM CONSTAR NA NOTA DE EMPENHO:
 

Nome do Evento:  XV CONBRASCOM
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Nº de inscritos:

Nome completo dos inscritos:

CPF dos inscritos:

Valor discriminado de cada inscrição:

Valor total:

Nº do Empenho e data de emissão:

Nº do processo:

Nome, cargo e assinatura do responsável:

Nome da Instituição responsável pelo pagamento do empenho:

Data prevista para pagamento:

Dados para recibo (Nome da Instituição, CNPJ e Endereço):

Telefone e e-mail para contato do setor responsável pelo pagamento:

OBSERVAÇÃO:
Ao enviar sua nota de empenho para os e-mails conbrascom@fncj.org.br  e contabilidade@fncj.org.br, é preciso
enviar junto a Ficha de cadastro de Empenho.  
 

 

   

 !!ATENÇÃO!! 
 

AS INSCRIÇÕES ONLINE ENCERRAM-SE NO DIA 22/05.
APÓS ESTA DATA AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS APENAS

PRESENCIALMENTE.
 

Desenvolvido por Dype Soluções
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 05569714/0001-39
Razão Social: FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA
Nome Fantasia:FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA
Endereço: R ZAMBEZE 629 SALA 01 / VILA CARRAO / SAO PAULO / SP / 3441-

000
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 25/04/2019 a 24/05/2019
 
Certificação Número: 2019042503462544057205
 
 
Informação obtida em 03/05/2019, às 11:50:52.
 
 
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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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

05.569.714/0001-39

Data da consulta: 03/05/2019 11:30:14 
Data da última atualização: 03/05/2019 04:45:20

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

Anexo CEIS (0535988)         SEI 0003624-89.2019.6.02.8000 / pg. 13



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA 

CNPJ: 05.569.714/0001-39 

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa.

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 08:16:44 do dia 15/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2019.
Código de controle da certidão: AF6D.DF54.A67C.6F70

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.569.714/0001-39
Certidão nº: 167601168/2019
Expedição: 11/02/2019, às 16:42:19
Validade: 09/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.569.714/0001-39, 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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Rua Zambezé, nº 629 – sala 1 – Vila Carrão – São Paulo – SP – CEP 03441- 000 – 011 2506- 6284 

fmcj@feliceassociados.com.br 

DECLARAÇÃO 
 

 

FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA, Inscrita no CNPJ nº 05.569.714/ 
0001- 39, sediada na Rua Zambezé nº 629 – sala 1 – no bairro Vila Carrão na cidade 
de São Paulo – SP – CEP 03441- 000, por intermédio de seu representante legal 
LUCIANO AUGUSTO SOUZA ANDRADE, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
999.006- SSP/ SE, inscrito(a) no CPF sob nº 875.201.845- 87, DECLARA, sob as penas 
da lei, que diante o contido nos artigos 1º e 2º, inciso V da Resolução nº 07 do 
Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, que esta associação não 
possui em seu quadro diretivo, qualquer associado na condição de cônjuge, 
companheiro, ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, 
dos respectivos membros, juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de 
direção e assessoramento dessa Corte de Justiça. 
 Declaro, ainda, que no caso de alteração da situação social que se enquadre 
na referida resolução, comprometo-me a comunicar tal fato a esse órgão tão logo 
seja o mesmo verificado. 

 
“Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do 
Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados. 
 
“Art.2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: 
(...) 
V- a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, de pessoa jurídica de qual sejam os sócios, cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos 
respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo 
de direção e de assessoramento.” 

 
  São Paulo, 12 de fevereiro de 2019. 
 
  ______________________________________________ 

LUCIANO AUGUSTO SOUZA ANDRADE 

Presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça 
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
05569714

Título:
FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA

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 03/05/2019 12:12
Anexo Consulta ao CADIN (0536022)         SEI 0003624-89.2019.6.02.8000 / pg. 17



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
Senhora Coordenadora da COMAP,
Trata-se de pedido de capacitação da servidora Flávia

Lima Costa Gomes de Barros, Assessora de Comunicação Social
deste Tribunal, visando sua participação  no XV Conbrascom -
Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do
Judiciário, evento que acontece em São Paulo entre os dias 29 e 31
de maio, a ser promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e
Justiça (FNCJ).

Vieram os autos para instrução. A unidade técnica -
CODES/SRACF apresentou a Informação 2897 (0535173), com o
detalhamento do evento, inclusive o montante a ser investido pelo
Tribunal, sendo  R$4.486,00 para inscrição realizada até o dia
17/05/2019 ou R$4.546,00  se realizada após esta data. Também
afirma 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.  Contudo,
no requerimento inicial 0532915, a servidora solicita a substituição
do curso "Gestão de Imagem Corporativa", indicado no PAC,  pelo
Congresso objeto destes autos. Informa ainda,  a existência de verba
suficiente na Ação de Capacitação de Recursos Humanos, sendo
atestada a regularidade fiscal das empresas, com a juntada das
Certidões necessárias à possível contratação.

Acolhendo a instrução acima referida, evoluo os autos à
Vossa Senhoria para aferição de vantajosidade, com posterior envio
à Assessoria Jurídica da Direção-Geral, para análise e emissão de
parecer sobre a contratação em tela, com base no art. 10 da Res.
TRE-AL 15.787/2017.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 06/05/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536691 e o código CRC 72D96C84.

0003624-89.2019.6.02.8000 0536691v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.

 

 

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

compatibilidade do preço proposto pela empresa, em atendimento ao
Despacho GSGP 0536691.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/05/2019, às 14:42, 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
0537059 e o código CRC 5E6EFD73.

0003624-89.2019.6.02.8000 0537059v1
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E-mail - 0538118

Data de Envio: 
  08/05/2019 14:48:09

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

Para:
    conbrascom@fncj.org.br

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

Mensagem: 
  Ilustres Administradores / Coordenadores do 

Em face da presente proposta de contratação de Inscrição / Participação no XV Congresso Brasileiro dos
Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (CONBRASCOM 2019) e no XVII Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça, de Servidora deste Tribunal Regional Eleitoral Regional de Alagoas, ofertado por
esse Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ), 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:
    Despacho_0537059.html
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E-mail - 0538740

Data de Envio: 
  09/05/2019 14:20:01

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

Para:
    conbrascom@fncj.org.br

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

Mensagem: 
  Ilustres Administradores / Coordenadores do 

Em face da presente proposta de contratação de Inscrição / Participação no XV Congresso Brasileiro dos
Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (CONBRASCOM 2019) e no XVII Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça, de Servidora deste Tribunal Regional Eleitoral Regional de Alagoas, ofertado por
esse Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ), 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:
    Despacho_0537059.html
    E_mail_0538118.html
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CNPJ / IE: 05.569.714/0001-39

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar 
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado 
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na 
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima 
identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

19050040664-18

09/05/2019 17:22:50

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Anexo - CERTIDÕES - Complementares (0539091)         SEI 0003624-89.2019.6.02.8000 / pg. 33



Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

0241744 - 2019

CCM 5.048.138-0- Inicio atv :06/07/2014 (PC DA SE, 00000 - CEP: 01001-001 - Cancelado em: 07/11/2014)

CCM 5.938.324-0- Inicio atv :13/09/2017 (R ZAMBEZE, 00629 - CEP: 03441-000 )

05.569.714/

FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

16/04/2019

13/10/2019

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: E0E0A8F6

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 17:14:10 horas do dia 09/05/2019 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3079 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 
 

Senhor Secretário,

 

Tratam os presentes autos da contratação de inscrição / participação da Assessora de
Comunicação FLÁVIA GOMES DE BARROS  no evento XV Congresso Brasileiro dos
Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (CONBRASCOM 2019) e no XVII
Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, promovido pelo Forum Nacional de
Comunicação e Justiça - FNCJ, a realizar-se como descrito em documento - (0532910);
escrito tal onde se tem grafado, entre muitas informações afins, também, o valor da
presente contratação; ali, destacando-se prazos que, não atendidos, impõem certa
majoração ao valor da inscrição.

 

Por relevante, fazemos registro de que a Assessora requerente informara ao Titular
desta Unidade não ser filiada ao FCNJ.

 

Vindos estes para a promoção de complementar instrução, fez-se juntada de conjunto
de documentos que demonstram a necessária comprovação de compatibilidade dos
preços praticados - (0539011).

 

Pode-se notar  no Sistema CADIN (0536022), nada haver registrado que se aponte
como óbice à contratação do FNCJ; por meio de evento - (0536005), apresenta-se
declaração da não ocorrência da prática de nepotismo do FNCJ.

 

Do mesmo modo, fez-se juntada das Certidões que demonstram a plena regularidade
fiscal da pessoa jurídica a ser contratada, vide eventos - (0535986), (0536000) e
(0539091); tal como se fizeram juntar as demais certidões a demonstrarem a
necessária idoneidade da Pessoa jurídica a ser contratada - (0539085) e (0535988).

 

Em face do disposto, satisfeito o determinado em Despachos (0536691) e (0537059),
retornam-se estes, para ciência e demais atos à contratação do Fórum Nacional de
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Comunicação e Justiça, visto o apontamento abaixo em destaque quanto ao valor a ser
despendido, por Inegixibilidade de certame licitatório, com fundamento no art. 25,
Inciso II, da Lei 8.666/93.

 

OBSERVAÇÃO: considerados dados informados em evento - (0535982),
pela incrição / participação de participante não filiado permanentemente ao
FNCJ no congresso em tela serão cobrados os valores:

 

a) Assessores de Comunicação e demais Profissionais ------ R$ 820,00 (Oitocentos e
vinte reais).

b) Assessores de Comunicação e demais Profissionais filiados ao FNCJ ---------- R$
790,00 (Setecentos e noventa reais).

 

Respeitosamente.

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/05/2019, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 10/05/2019, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/05/2019, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539097 e o código CRC BF1537F7.

0003624-89.2019.6.02.8000 0539097v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3096 - TRE-AL/PRE/ACS

Senhor Secretário;
Informo que a inscrição no Fórum Nacional de Comunicação e

Justiça só é de interesse dos assessores que inscreveram trabalhos parar
concorrer ao Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, o que não é o caso
desta Assessoria de Comunicação. Desta forma, o assessor paga a anuidade
do Fórum para poder ter seus prêmios inscritos e, como nesta oportunidade
não concorreremos em nenhuma categoria, não existe a necessidade de
filiação ao Fórum.

Atenciosamente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 10/05/2019, às 11:33, 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
0539582 e o código CRC FEEB4DD9.

0003624-89.2019.6.02.8000 0539582v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2019.
À SGO para, com base nas informações 3079

(0539097) e 3096 (0539582), efetuar a reserva de crédito e
posterior remessa à AJ-DG, para análise de conformidade da
proposição de contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 11:40, 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
0539590 e o código CRC 397483FA.

0003624-89.2019.6.02.8000 0539590v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  14/05/19  18:56                                      USUARIO : ESMERALDO      
  DATA EMISSAO    : 14Mai19                            NUMERO  : 2019PE000210   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: CODES. RESERVA DE CRÉDITO PARA INSCRIÇÃO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSES-
  SORES DE COMUNICAçãO                                                          
  PROC 0003624-89.2019.6.02.8000                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084622  0100000000 339039        EAL TREINA                   760,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   14Mai19   18:54
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 210-2019

Observação:

O valor R$760,00 é relativo à possibilidade de inscrição até o dia
17/05 c/c a informação da ASCOM de que ela não é filiada (INFO 3096).

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 14/05/2019, às 19:03, 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
0541403 e o código CRC 4DB13172.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/05/2019 às 16:00) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 05.569.714/0001-39.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5CDC.61C8.302B.2824 

Gerado em: 15/05/2019 as 16:00:24 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA 

 

DE 

 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 
Nome completo: FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA 

 
CPF/CNPJ: 05.569.714/0001-39 

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

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

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

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

 

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

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

 
  

 

Certidão emitida às 16:26:16 do dia 15/05/2019, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

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

 
Código de controle da certidão: MJV1150519162616 

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

 

 

PROCESSO : 0003624-89.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO. CONGRESSO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO.

 

Parecer nº 943 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Trata o presente procedimento de pretensão

de contratação da empresa FÓRUM NACIONAL DE
COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA, CNPJ 05.569.714/0001-39, com
vistas à participação da servidora Flávia Lima Costa Gomes
de Barros, Assessora de Comunicação Social, no  evento XV
Conbrascom - Congresso Brasileiro de Assessores de
Comunicação do Judiciário, evento que acontece em São
Paulo entre os dias 29 e 31 de maio, sendo o investimento
orçado no valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais),
para inscrição até o dia 17/05/2019, e R$ 820,00 (oitocentos e
vinte reais) para inscrição a partir de 17/05/2019, conforme
proposta (0535982).

 

2. DO PROCEDIMENTO

No evento 0535173,  a SRACF  informa que há
verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela mas que
a presente ação não encontra-se contemplada, para a
unidade solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 -
PAC/2019, objeto dos autos SEI nº 0007119-
78.2018.6.02.8000. Entretanto, no requerimento inicial
0532915, a servidora solicita a substituição do curso "Gestão
de Imagem Corporativa" pelo Congresso objeto destes autos,
suprimindo eventuais irregularidades.

Constam dos autos as certidões de regularidade da
empresa (0535986, 0539091, 0536000 e 0535991), a
verificação da compatibilidade do valor cobrado (0539097), a
declaração de inexistência de prática de nepotismo
(0536005), as certidões do CNJ,  TCU e CEIS (
0542057, 0542104 e 0535988) e consulta ao CADIN  0542121,

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

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Dessa forma,  prossegue-se na análise da 

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

"Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos

  

Parecer 943 (0542149)         SEI 0003624-89.2019.6.02.8000 / pg. 44



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

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

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

                    Nesse sentido,  a Orientação Normativa de nº 18,
de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União - AGU
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: 
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"Art. 1º A Orientação Normativa nº 18, de
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25,CAPUT OU INCISO II, DA LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS PARA
MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM
CURSOS ABERTOS.
O ART. 25,CAPUT, COMO
FUNDAMENTO, IMPÕE A
CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE
COMPETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU
POR EXCLUSIVIDADE DO OBJETO
PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO,
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,
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necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."       
     

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

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

 
"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS
ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS,
OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
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
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constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
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,
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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 SimNãoEvento/Obs.

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

 

0532915

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

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

X  0532915

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  

0532910

0535982

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

X  0535173

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  
0535173

 

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

X  0541400

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X  0539097

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

   

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

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

15

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

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

X  0536005
 

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

Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoEvento/Obs.

17

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

 

 

1 FGTS X  0535986

2. INSs X  0535991

3. Receita Federal X  0535991

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X  0539091

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X  0536000

18Consta consulta ao CADIN? X  0542121

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  

0542057

0542104

0535988

 

5. CONCLUSÃO

 
Assim, constatada a regularidade jurídica do feito,

esta Assessoria Jurídica, nos termos do inciso X, do Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de Contratação),
opina favoravelmente à contratação da empresa FÓRUM
NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA, CNPJ
05.569.714/0001-39, com vistas à participação da servidora
Flávia Lima Costa Gomes de Barros, Assessora de
Comunicação Social, no  evento XV Conbrascom -
Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do
Judiciário, evento que acontece em São Paulo entre os dias
29 e 31 de maio, sendo o investimento orçado no valor de R$
760,00 (setecentos e sessenta reais), para inscrição até o dia
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17/05/2019, e R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) para
inscrição a partir de 17/05/2019, conforme proposta
(0535982), tudo com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93.  

 
À consideração superior. 
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