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

 

REQUERIMENTO

ILMOº DIRETOR GERAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS

 
 
EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, servidor lotado na

Seção de Almoxarifado (Mat.3092R091), vem mui respeitosamente à
presença de V.Sª relatar e requerer o que segue:

 
O Plano Anual de Capacitação 2019

(SGP/CODES/Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional), deste TRE-AL, indica oferta de Curso de Editor de
Planilhas, com a possibilidade dada a 2 (dois) servidores  desta
SEALMOX/TRE-AL.

Com a orientação e aquiescência da chefia imediata desta
seção , venho requerer a participação no CURSO DE EXCEL
AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO , a ser ministrado
na cidade de Brasília/DF, nas datas de 09 a 11 de dezembro do
corrente ano, curso realizado pela empresa One Cursos
(documentação do evento em anexos seguintes).

Termos em que pede deferimento.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 02/08/2019, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575944 e o código CRC F0D0FC59.

0006567-79.2019.6.02.8000 0575944v15
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Objetivo

O curso de Excel Avançado aperfeiçoa o uso dos recursos desta ferramenta, possibilitando ao
usuário aprimorar a coleta, análise e apresentação de informações necessárias à tomada de
decisões.
O aluno aprenderá nesse curso os fundamentos mais avançados do Excel.
O curso será integrado à prática dos servidores públicos federais por meio de exemplos e
exercícios a partir de dados extraídos dos sistemas do Governo.
Pré - Requisitos:
Ter conhecimentos básicos de informática, de navegação na Internet e de Excel Básico.
Para um melhor aproveitamento se recomenda que o aluno possua acesso ao Siafi Operacional e
ao Tesouro Gerencial. No entanto, se não tiver acesso, o aluno terá acesso a arquivos previamente
elaborados para trabalho durante os treinamentos.

Público-Alvo

O curso de Excel Avançado de destina a servidores públicos federais que necessitem aprimorar
seus conhecimentos do Excel para a manipulação e tratamento de informações extraídas do Siafi
Operacional, do Tesouro Gerencial, de outros sistemas ou de dados em geral.

Programa do Evento

O conteúdo do curso abrangerá os conhecimentos avançados do Excel necessários para a coleta,
tratamento e divulgação de informações pelos servidores públicos federais.
Todos os módulos contarão com exercícios práticos relativos às práticas dos servidores públicos
federais na extração e tratamento de informações coletadas dos sistemas estruturantes do Governo
Federal.
Módulo I
Neste módulo o aluno fará uma revisão de conhecimentos básicos e aprimorará os conceitos
básicos do Excel.
O Módulo 1 compreende o seguinte conteúdo:
1. Recursos avançados de formatação e impressão: Estilos de formatação; proteção de dados.
2. Classificação de dados: Classificação simples e composta.
3. Filtros de informações: Filtro para selecionar dados; Filtro avançado.
4. Pesquisas: Pesquisar informação específica em planilha Excel.

Mostrar Todos

Curso de Excel Avançado Aplicado ao Setor
Público.
Aprenda a utilizar o Excel de uma forma mais produtiva. Aprimorar seus conhecimentos do Excel
para a manipulação o tratamento de informações extraídas do Siafi Operacional,Tesouro Gerencial
e de outros sistemas e dados em geral.

Rio de Janeiro/RJ - 14/10 a 16/10/2019

Brasília/DF - 09/12 a 11/12/2019

Instrutor(a): Rogério Moreira Alves

Imprimir 
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5. Proteção de arquivo e de células: Protegendo Dados; Senhas de Arquivos; Proteção de
Planilhas; Ocultar Fórmulas; Análise de Dados.
6. Formatação condicional: Regras; Gerenciamento de regras.
7. Validação de dados: Configurações; e Mensagens.
Módulo II
Neste módulo o aluno aprenderá a trabalhar com fórmulas e funções, praticando com as principais
fórmulas e funções. Aprenderá também a trabalhar com subtotais.
O Módulo 2 compreende o seguinte conteúdo:
1. Fórmulas e funções avançadas: Se, E, Ou, Somase, Cont.Se, Cont.núm,  Procv, Proch,
Concatenar, Ext.texto.
2. Auditoria de fórmulas: Definir e utilizar nome de células.
3. Totais e Subtotais: Totalizações; Inserindo subtotais.
Módulo III
Compreensão do uso de gráficos e tabelas dinâmicas. Aprenderá a importância do uso dessas
funcionalidades.
Neste módulo será ofertado o seguinte conteúdo:
1. Ferramentas de tratamento de dados do Excel: Tabela e Gráfico Dinâmico;
2. Tabela Dinâmica: Edição, Formatação e Alteração de Layout; Alteração e Atualização de Fonte
de Dados; Opções de Cálculo (Soma, Média,Etc...); Mostrar valores como (% do Total,
Classificação, Índices, Linha Pai/Filho); Agrupamento de Datas e Valores Numéricos; Função
INFODADOSTABELADINÂMICA; Campo Calculado; Segmentação de Dados; Gráfico
Dinâmico; Tabela Dinâmica de Várias Planilhas; Tabela Dinâmica com Fonte de Dados Externa; 
3. Gráfico Dinâmico: Tipos de gráficos; Modelos de gráfico; Linha de tendência; Combinação de
gráficos.
Módulo IV
Neste módulo será demonstrado os requisitos para importação e tratamento de dados de outros
formatos.
Descrição do módulo:
1. Importando dados para o Excel: Do Access; do Word; de Outras fontes; e Texto para colunas.
2. Trabalhando com importação e dados: Importação de Texto; Importando Dados; Funções de
Texto; Converter Texto em Tabela; Opções dos Comandos; Extraindo Mais Recursos do
Ambiente; Opções Extras dos Comandos.
Módulo V
Neste módulo será apresentado os requisitos para  o uso de gravação de macros do Excel
Descrição do Módulo:
1. Macros: Definição; Tipos de Macro; Criando Macros; Associando uma Macro a um Botão.
2. Exercícios práticos de fixação

Demais Informações

Incluindo: Almoço, coffee-break, pasta executiva, material didático, apostilas, material de apoio;
• Apostila de acompanhamento contendo cópias das projeções;
• Bloco de rascunho e caneta, certificado.

Instrutor(a)

Rogério Moreira Alves
Atualmente sou servidor público federal do DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES desde 27/07/2007 onde exerço o cargo de Analista
Administrativo na CGTI - Coordenação Geral de Tecnologia da Informação na sede do órgão em
Brasília-DF .
Fui Coordenador de Produção e Continuidade de Negócios no DNIT – entre Maio de 2014 a
Agosto de 2015. Em 2010 atuei como professor universitário na Faculdade Projeção lecionando
as disciplinas de: Redes de Computadores, Estrutura de Dado, Lógica e Introdução do
Processamento de Dados. Aprovado no processo seletivo do MPOG para fazer parte da comissão
de TI do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP). Membro
da coordenação e dos grupos de trabalho do e-PING, Padrões de Interoperabilidade de Governo
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Eletrônico, representando o DNIT, principalmente no grupo GT-2 – Segurança da Informação
desde Fevereiro de 2010. Experiência na área de treinamentos de informática nas seguintes
instituições: ENAP - Escola Nacional de Administração Pública ESAF/DF – Centro de
Treinamento da ESAF
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ministério das Cidades
Ministério da Saúde CTU-Col. Técnico Universitário da UFJF SENAC-MG, SENAC-ES,
SENAC-DF UFES -Núcleo de Treinamento do Servidor da, ESCELSA-Espírito Santo Centrais
Elétricas S/A e outros cursos técnicos profissionalizantes em Juiz de Fora-MG. Experiência de
4(quatro) anos como Analista de Sistemas Pleno, área de Informática, desenvolvida na empresa
CVRD - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE comprovados através da CTPS. Atuei durante
1(um) ano com implantação de sistemas de mineração (área de Ferrosos) em diversas minas da
CVRD em Minas Gerais e nos anos seguintes em projetos e implantação de sistemas de
informação para as áreas de Recursos Humanos e Jurídico. Em alguns casos, participei também,
da seleção dos respectivos fornecedores. Atuei, também, na administração e suporte à segurança
de sistemas corporativos da CVRD utilizando os sistemas TOP SECRET, DBS5 e SEGUR.
Também dava suporte, testava os sistemas e ministrava treinamentos para os usuários.
Experiência de aproximadamente 7(sete) anos como Analista de Suporte, área de Informática,
desenvolvida na empresa TELEMAR-MG, comprovados através da CTPS, sendo responsável
pela administração e suporte à segurança dos sistemas de tratamento a clientes.Responsável pela
Tecnologia da Informação em ambientes UNIX e Windows9x/2000. Configuração de Software e
Hardware de Rede (Micros, Impressoras, Hubs e Controladoras). Orientação à equipe de vendas e
clientes da TELEMAR sobre o DVI (tecnologia ISDN), hoje conhecido como Velox. Suporte ao
Call Center em Juiz de Fora.
Desenvolvimento e suporte ao sistema de solicitação de Telefones Públicos, Sistema de Opinião
de Clientes de PS (Postos de Serviços) e Sistema de Atendimento.Experiência de 9 meses como
Analista de Suporte Pleno da Spassu Informática prestando serviços para a PETROBRÁS na área
de Informática, comprovados através da CTPS.
Formação Acadêmica
* Pós-Graduação em Gestão de Segurança da Informação – 2013-2015
UnB – Universidade de Brasília
* Pós-Graduação em Gestão de Projetos – 2002
IETEC – Instituto de Educação Tecnológica – MG/SP
* Pós-Graduação em Administração de Projetos de Desenv. de Software
COPPE/UFRJ e Faculdade Machado Sobrinho –MG – 2000
* Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados – 1988-1992
Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora - MG

Locais e Datas

Rio de Janeiro/RJ - 14 a 16/10/2019 - Local: Centro de Treinamento da One Cursos
Carga Horária: 24 horas - 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
Brasília/DF - 09 a 11/12/2019 - Local: Centro de Treinamento da One Cursos
Carga Horária: 24 horas - 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

Opções de Pagamento

Individual: R$ 2.790,00
Três participantes do mesmo órgão: R$ 2.740,00, por pessoa.
Quatro ou mais participantes do mesmo órgão: R$ 2.700,00 por pessoa.

Dados da Instituição

ONE CURSOS - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA
CNPJ: 06.012.731/0001-33
Inscrição Estadual: 07.450.679/001-48
Banco Bradesco AG: 3341-3 Conta Corrente:01939-9
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TELEFONES

(61) 3224-0785
(61) 3223-8360
(61) 3032-9030 

FAX:

(61) 3322-1815
(61) 3032-9033
Emails: inscricao@onecursos.com.br / ionecursos@gmail.com

ENDEREÇO:

SCS Qd. 02 Bl. B Lote 20 Edf. Palácio do Comércio Salas 208/408
CEP: 70.318-900 Brasília-DF

A Empresa One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA, está
cadastrada no sistema de Cadastramento de fornecedores – SICAF.

Condições Gerais de Contratação

Assegure sua participação e colabore para a viabilização do evento, efetuando sua inscrição com
até 3 (três) dias de antecedência para cursos realizados em Brasília e 7 (sete) dias para cursos
realizados em outros Estados. A One Cursos confirmará os eventos com até 5 (cinco) dias de
antecedência, aguarde este prazo para tomar as providências necessárias para o seu
comparecimento. Obs.: A inscrição será confirmada somente após o envio da nota de empenho,
ordem de serviço, autorização ou outra forma de pagamento.

A One Cursos reserva-se o direito em adiar ou cancelar os eventos se houver insuficiência de
quórum, bem como substituir palestrantes, em caso fortuito ou força maior.

Por parte do treinando

O cancelamento da inscrição por parte do treinando deverá ser realizada com 3 (três) dias úteis de
antecedência da realização do evento, após este prazo deverá ser feita a substituição ou solicitação
de crédito no valor da inscrição.

Todos os Programas da ONE CURSOS poderão ser realizados "in company" por todo o Brasil.

Entre em contato conosco!
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
Trata-se de requerimento firmado pelo servidor EDNEY

VIEIRA DE ALMEIDA, lotado na  Seção de Almoxarifado  nos termos
do evento SEI nº 0575944, no trato de sua participação dno CURSO
DE EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO , a ser
ministrado na cidade de Brasília/DF, nas datas de 09 a 11 de
dezembro do corrente ano, curso realizado pela empresa One
Cursos conforme proposta anexa (0574667)

Assim, determino o encaminhamento dos autos
à Secretaria de Gestão de Pessoas, para que, junto ao setor
competente, proceda às medidas necessárias à instrução do presente
procedimento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/08/2019, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576009 e o código CRC D6A925E8.

0006567-79.2019.6.02.8000 0576009v1

  

Despacho GDG 0576009         SEI 0006567-79.2019.6.02.8000 / pg. 6



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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 05/08/2019, 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
0576194 e o código CRC 3EDE4AE6.

0006567-79.2019.6.02.8000 0576194v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5204 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

 
Senhora Coordenadora,
 

Tratam os autos de requerimento apresentado
pelo servidor Edney Vieira de Almeida, lotado na Seção de
Almoxarifado da Coordenadoria de Material e Patrimônio -
COMAP/SAD, solicitando sua participação no CURSO DE EXCEL
AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO , a ser ministrado
na cidade de Brasília/DF, no período de 09 a 11 de dezembro do
corrente ano, promovido pela empresa One Cursos.

Verificando o Plano Anual de Capacitação - PAC 2019,
constatamos que havia demanda similar apresentada por outras
unidades deste Tribunal, o que poderia justificar a criação de uma
turma in company, do curso em comento.

Nesse sentido, e visando apresentar à alta Administração
também essa alternativa, para que fosse objeto de análise e
deliberação, adotamos as seguintes medidas:

1. primeiramente, consultamos as unidades que
apresentaram demandas no PAC 2019 referentes ao tema Editor de
Planilhas, a fim de verificar se as mesmas utilizavam o Excel ou
o br-office calc;

2. às unidades que afirmaram utilizar Excel,
questionamos quais intencionavam a capacitação no nível Avançado,
ocasião em que constatamos que 04 (quatro) servidores lotados em
unidades distintas encaixavam-se no perfil.

3. com base nesse levantamento, buscamos junto a
empresas do ramo nesta capital (Microlins e Conhecimento Digital),
propostas de curso para esses 4 servidores; entretanto, após diversas
tentativas por telefone e e-mail, não obtivemos êxito em conseguir
uma proposta considerada adequada quanto ao conteúdo e
formatação do curso, como podemos ver nos e-mails anexados nos
documentos 0587970 e 0587971.

Sendo assim, considerando a frustação de nosso intento,
bem como o fato de que a proposta anexada 0575977, s.m.j.,
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apresenta conteúdos voltados para servidores públicos federais que
utilizam sistemas do Governo Federal, como o SIAFI, o que não
conseguimos encontrar nas empresas locais, segue detalhamento e a
respectiva instrução da demanda inicial da SEALMOX, para a
competente apreciação e decisão que o caso requer, conforme
quadros abaixo:
DETALHAMENTO DO CURSO
ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO Curso de Excel Avançado aplicado ao
setor público

SERVIDORES
INDICADOS Edney Vieira de Almeida

PERÍODO 09 a 11 de dezembro de 2019

EMPRESA
PROPONENTE One Cursos 

LOCAL Brasília/DF

DESPESAS

Inscrição: R$2.790,00
Diárias: R$2.226,00
Passagens: R$2.000,00(valor estimado)
 
TOTAL: R$7.016,00(sete mil e
dezesseis reais)

 
RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2019

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

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos para atender à despesa em
tela, calculada em R$7.016,00(sete mil e
dezesseis reais), com a inscrição, diárias e
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passagens do servidor. 

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos consulta ao SICAF,  Declaração
antinepotismo, CEIS e CADIN

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando deliberação
superior.

 
Por fim, sugerimos que os autos evoluam para análise e

manifestação das unidades superiores, como de costume.
 

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 03/09/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587570 e o código CRC 77E66697.

0006567-79.2019.6.02.8000 0587570v27
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De: Janaína <janaina@conhecimentodigital.com.br>
Para: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
Data: 28/08/2019 03:48 PM
Assunto: Re: Fwd: Re: Fw: Solicita proposta de curso de excel avançado

Boa tarde Suzana,
 
Temos como atender na sede, porém os cursos aqui são através de sistema intera�vo.
Sistema com exercícios aplicados no excel, instrutor como monitor.
 

 

Janaína Ávila
Diretora
conhecimentodigital.com.br

Av.Menino Marcelo, 125 A Serraria - Maceió/AL

 

 
From: suzananunes
Sent: Wednesday, August 28, 2019 9:06 AM
To: janaina@conhecimentodigital.com.br
Subject: Fwd: Re: Fw: Solicita proposta de curso de excel avançado
 
Bom dia,
 
 
Estou aguardando a proposta do curso de excel, na sede de vocês.
 
 
Quando irão enviar?
 
 
 
Att.
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
 
 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
To: "Janaína" <janaina@conhecimentodigital.com.br>
Date: Tue, 20 Aug 2019 09:38:32 -0300
Subject: Re: Fw: Solicita proposta de curso de excel avançado
 
Mas podemos esperar vocês se organizarem na sede nova.
 
Mande proposta do curso na sede de vocês também.
 
 
Fico no aguardo.
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
 
 

(82) 3328-8792 / 99808-0811 (Tim) / 99116-9000 (Claro) / 98820-8792
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From: Janaína <janaina@conhecimentodigital.com.br>
To: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 19 Aug 2019 16:12:03 -0300
Subject: Fw: Solicita proposta de curso de excel avançado
 
Boa tarde Suzana,
 
Estamos em processo de mudança de prédio, por isso, no momento estamos atendendo cursos de tecnologia apenas in
company.
Agora os cursos administra�vos como Licitações, Gestão Financeira, Gestão de Pessoas, Departamento Pessoal podemos
atender em nossas instalações.
 
Segue a proposta em anexo.
 
 

 

 

Janaína Ávila

  
conhecimentodigital.com.br
 

 

 

 
 
 
From: suzananunes
Sent: Friday, August 16, 2019 12:42 PM
To: cd@conhecimentodigital.com.br
Subject: Fwd: Solicita proposta de curso de excel avançado
 
Prezados,
 
 
 
Reitero o pedido abaixo.
 
 
Att.
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
 
 
 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
To: cd@conhecimentodigital.com.br
Date: Thu, 15 Aug 2019 12:36:42 -0300
Subject: Fwd: Solicita proposta de curso de excel avançado
 
 
Prezados,
 
 
Solicito uma proposta de curso Excel Avançado para 4 servidores deste Regional, a ser ministrado nas
dependências da Conhecimento Digital.
 
A proposta tem que ter valor unitário, conteúdo programático, carga horária, dados da empresa, como o CNPJ etc.
 
Ficamos no aguardo.

(82)  98820-8792
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Atenciosamente,
 
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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De: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
Para: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Data: 22/08/2019 03:12 PM
Assunto: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins

Por aluno!

 Cada módulo(livro)R$100,00; Cada Matricula R$99,90; e o valor do curso R$1393,00

Total: 1592,90

De: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 22 de agosto de 2019 15:06
Para: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
Assunto: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins
 
Esse valor é por aluno ou para os 4?
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
To: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>, "Islergalvao@hotmail.com" <Islergalvao@hotmail.com>
Date: Thu, 22 Aug 2019 16:52:45 +0000
Subject: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins
 
Excel 2016 Microlins
 
Carga horária: 28 horas 
Podendo estender de acordo com a necessidade do aluno.
Aluno com dificuldade pode rever aula, e/ou acionar a coordenação e agendar aulas exclusiva com
professor para �rar dúvidas per�nentes relacionado as aulas! 
 
Obs:
 Livro: R$100,00
 Matricula: R$ 99,90
Valor do curso:1393,00
 
Total:R$1592,90
Valor por aluno.
  
Conteúdo programá�co Excel 2016 Ess. e Avançado
 
Aula 1 - Bem vindo ao Excel da Microlins
Aula 2 - Trabalhando imagens e formas
Aula 3 - Melhorando a visualização dos dados
Aula 4 - Organizando os dados
Aula 5 - Inserindo gráficos
Aula 6 - Trabalhando com fórmulas, funções e impressão
Aula 7 - Revisão – Parte I
Aula 8 - Revisão – Parte II
Aula 9 - Conhecendo recursos interessantes e úteis do Excel
Aula 10 - Analisando dados
Aula 11 - U�lizando algumas ferramentas avançadas
Aula 12 - Funções – Parte I
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Aula 13 - Funções – Parte II
Aula 14 - Matemá�ca financeira no Excel
Aula 15 - Revisão I
Aula 16 - Revisão II
Aula 17 - Auditoria de Fórmulas
Aula 18 - Testando hipóteses
Aula 19 - Descobrindo valores ideais
Aula 20 - Macros e o ambiente VBA
Aula 21 - Programando um controle de vendas no Excel com VBA
Aula 22 - Trabalhando com formulários
Aula 23 - Criando um sistema de login
Aula 24 - Revisão I
Aula 25 - Trabalhando com mais funções
Aula 26 - Conhecendo o Power BI
Aula 27 - Revisão Geral - Parte I
Aula 28 - Revisão Geral - Parte II
 
Microlins-Unidade Farol
Av. Fernandes Lima,1152, Farol. Em frente ao CEPA
Fone: 3326-6006
Orientadora: 996098228 Roberta Rodrigues( What)
 
 

De: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 22 de agosto de 2019 12:11
Para: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
Assunto: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins
 
 
Você poderia colocar todas essas informações em um único documento(proposta) ?
 
Valor total(já incluído tudo, inclusive livro)
Conteúdo Programático
Carga Horária
 
 
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
To: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 22 Aug 2019 13:58:25 +0000
Subject: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins
 
Aceitamos Suzana! 
 
 
 
Carga horária: 28 horas ( Podendo estender de acordo com a necessidade do aluno).
Aluno com dificuldade pode rever aula, e/ou acionar a coordenação e agendar aulas exclusiva
com professor para �rar dúvidas per�nentes relacionado as aulas! 
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Obs:
No curso também é necessário o livro que custa R$100.
 
 
Matricula: R$ 99,90 Dinheiro ou cartão)
Parcelas: 7*199 (Boleto ou  cartão de crédito)
 
Orientadora: 996098228 Roberta Rodrigues( What)
 
 

 
 

De: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 22 de agosto de 2019 14:50
Para: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Assunto: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins
 
Excel 2016 Microlins
 
Carga horária: 28 horas 
Podendo estender de acordo com a necessidade do aluno.
Aluno com dificuldade pode rever aula, e/ou acionar a coordenação e agendar aulas exclusiva com
professor para �rar dúvidas per�nentes relacionado as aulas! 
 
Obs:
 Livro: R$100,00
 Matricula: R$ 99,90
Valor do curso:1393,00
 
Total:R$1592,90
  
Conteúdo programá�co Excel 2016 Ess. e Avançado
 
Aula 1 - Bem vindo ao Excel da Microlins
Aula 2 - Trabalhando imagens e formas
Aula 3 - Melhorando a visualização dos dados
Aula 4 - Organizando os dados
Aula 5 - Inserindo gráficos
Aula 6 - Trabalhando com fórmulas, funções e impressão
Aula 7 - Revisão – Parte I
Aula 8 - Revisão – Parte II
Aula 9 - Conhecendo recursos interessantes e úteis do Excel
Aula 10 - Analisando dados
Aula 11 - U�lizando algumas ferramentas avançadas
Aula 12 - Funções – Parte I
Aula 13 - Funções – Parte II
Aula 14 - Matemá�ca financeira no Excel
Aula 15 - Revisão I
Aula 16 - Revisão II
Aula 17 - Auditoria de Fórmulas
Aula 18 - Testando hipóteses
Aula 19 - Descobrindo valores ideais
Aula 20 - Macros e o ambiente VBA
Aula 21 - Programando um controle de vendas no Excel com VBA
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Aula 22 - Trabalhando com formulários
Aula 23 - Criando um sistema de login
Aula 24 - Revisão I
Aula 25 - Trabalhando com mais funções
Aula 26 - Conhecendo o Power BI
Aula 27 - Revisão Geral - Parte I
Aula 28 - Revisão Geral - Parte II
 
Microlins-Unidade Farol
Av. Fernandes Lima,1152, Farol. Em frente ao CEPA
Fone: 3326-6006
Orientadora: 996098228 Roberta Rodrigues( What)
 
 

De: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 22 de agosto de 2019 12:11
Para: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
Assunto: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins
 
 
Você poderia colocar todas essas informações em um único documento(proposta) ?
 
Valor total(já incluído tudo, inclusive livro)
Conteúdo Programático
Carga Horária
 
 
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
To: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 22 Aug 2019 13:58:25 +0000
Subject: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins
 
Aceitamos Suzana! 
 
 
 
Carga horária: 28 horas ( Podendo estender de acordo com a necessidade do aluno).
Aluno com dificuldade pode rever aula, e/ou acionar a coordenação e agendar aulas exclusiva com
professor para �rar dúvidas per�nentes relacionado as aulas! 
 
Obs:
No curso também é necessário o livro que custa R$100.
 
 
Matricula: R$ 99,90 Dinheiro ou cartão)
Parcelas: 7*199 (Boleto ou  cartão de crédito)
 
Orientadora: 996098228 Roberta Rodrigues( What)
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De: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 22 de agosto de 2019 11:34
Para: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
Assunto: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins
 
Prezados,
 
 
 
Como é Órgão Público, trabalhos com nota de empenho. Enviamos a NE antes do início do curso e no final dele,
após apresentarem a nota fiscal para nós, efetuamos o pagamento. 
 
 
Vocês aceitam assim?
 
 
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
To: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 21 Aug 2019 16:56:55 +0000
Subject: RE: Valor do curso de Excel Ess. e avançado Microlins
 
Carga horária: 28 horas ( Podendo estender de acordo com a necessidade do aluno).
Aluno com dificuldade pode rever aula, e/ou acionar a coordenação e agendar aulas exclusiva com
professor para �rar dúvidas per�nentes relacionado as aulas! 
 
 
Matricula: R$ 99,90 Dinheiro ou cartão)
Parcelas: 7*199 (Boleto ou  cartão de crédito)
 
Orientadora: 996098228 Roberta Rodrigues
 
 
 

De: roberta rodrigues <rnz2007@hotmail.com>
Enviado: terça-feira, 20 de agosto de 2019 18:40
Para: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Assunto: RE: Solicita proposta de curso de excel avançado
 
 

Excel essencial
 

Aula 01 - Apresentação do curso

Ter o primeiro contato com o Microso� Excel.
Conhecer sobre a área de trabalho do programa.
Aprender sobre as guias e exemplificar suas finalidades.
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Abrir documentos pré-prontos.
Adquirir conhecimento sobre planilhas.
Aprender sobre as células e suas finalidades.
Conhecer a Barra de Fórmulas.
Trabalhar com Pasta de trabalho.
Fechar uma planilha.

Apos�la:

Conhecer o Microso� Excel 2010.
Aprender a abrir arquivos no aplica�vo.
Conhecer as planilhas.

Aula 02 - Seu primeiro desafio

Ter o primeiro contato prá�co com o Microso� Excel.
Digitar texto e valores numéricos na planilha.
Aprender a Redimensionar as células conforme seu conteúdo.
U�lizar a ferramenta Mesclar e Centralizar.
Conhecer os recursos de autopreenchimento e Auto-Soma.

Apos�la:

Formatar a Planilha.
Inserir Borda.
Mudar cor de Preenchimento.
Inserir Autoforma.
Inserir Imagem.
Tirar Linhas de Grade.

Aula 03 - Construindo Gráficos

Aprender a inserir e formatar gráficos e conhecer alguns modelos dos mesmos.
Adicionar e formatar �tulos aos eixos do gráfico.
Analisar um gráfico simples.

Apos�la:

Formatando o Gráfico.
Alterando a cor do gráfico.
Alterando Layout.
Analisando o gráfico.
Tipos de gráfico.

Aula 04 - Cálculos e Fórmulas

Aprender como alterar a aparência de uma planilha rapidamente u�lizando-se de modelos.
Como e quando devemos u�lizar a Função Soma.
Relembrar como u�lizar o Auto Preenchimento.

E-mail Microlins (0587971)         SEI 0006567-79.2019.6.02.8000 / pg. 19



02/09/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=I8ZBRM15DCUY1&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=I8ZBRM15DCUY1&View=Message&Print=Yes 7/16

Aprender a inserir Fórmulas.
Apos�la:

Trabalhar com Fórmulas.
Formatar Células.
Conhecer funções.
Aplicar Filtros.

Aula 05 - Planilha de Controle do Supermercado

Planilha de Controle do Supermercado
Aprender a personalizar Cores.
Trabalhar com bordas.
Conhecer a Ferramenta Pincel de Formatação.
Aprender a salvar planilhas como Modelos.

Apos�la:

Filtrando Dados e Criando Modelos
Reforçar os conceitos vistos na aula intera�va.
Aprofundar os conhecimentos a respeito de formatação de planilhas.

Aula 06 - Como exibir dados de maneira eficiente

Apos�la:

Criar uma nova planilha.
Formatar uma planilha.
Inserir um gráfico na planilha.
Formatar o gráfico.
Visualizar o modo de impressão.

Aula 07 - Trabalhando com fórmulas e funções

Trabalhando com fórmulas
Trabalhar com WordArt.
Conhecer a função PGTO.

Apos�la:

Bloqueando Células
Inserir Comentário.
Mensagem de erro.
Bloquear células.

Aula 08 - Inserindo Controles e trabalhando com funções

Aprender a trabalhar com a guia Inserir Controle.
Ver o que é, para que serve e como inserir uma caixa de combinação.
Aprender como configurar a caixa de combinação.
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Obter conhecimento de como u�lizar a função PROCV.
Relembrar sobre como trabalhar com a função PGTO.

Apos�la:

U�lizar a função “SE”.
Vincular células.
Relembrar como trabalhar com a guia Inserir Controles (Caixa de seleção).
Formatar Células.

Aula 09 - Conhecendo mais sobre Inserir Controles e trabalhando com macros

Formatar o �po de entrada dos dados.
Construir uma lista referentes aso Estados brasileiros.
Trabalhar com Macro.
Criar um botão u�lizando Inserir Controles.
Aprender a congelar e descongelar painéis.

Apos�la:

Localizar e Subs�tuir dados.
Verificar erros de ortografia.

Aula 10 - Construindo uma Fatura de Serviço

Apos�la:

Formatar células.
Congelar painéis.
Trabalhar com Macros.
Inserir botões de opção.

Aula 11 - Controlando Gastos

Apos�la:

Relembrar como inserir fórmulas.
Reforçar os conceitos de formatar células.
Criar gráficos.

Aula 12 - Projeto Final

Apos�la:

U�lizar modelos de exemplos existentes no programa.
Aprender a imprimir modelos.
Como classificar os nomes em ordem alfabé�ca.
Relembrar ferramentas e conceitos ensinados durante o curso.

 
 

E-mail Microlins (0587971)         SEI 0006567-79.2019.6.02.8000 / pg. 21



02/09/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=I8ZBRM15DCUY1&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=I8ZBRM15DCUY1&View=Message&Print=Yes 9/16

Excel Avançado
Aula 01 - Classificando e destacando informações importantes 

Interativa: 

Aprender sobre Referências de células;
Conhecer a Classificação de dados;
U�lizar a Formatação Condicional.

Apostila:

 

Aula 02 - Importando dados e trabalhando com Filtro Avançado e Subtotal 

Interativa: 

 Importar dados externos;
 U�lizar Filtro Avançado;
 Aprender a realizar buscas entre um período de datas;
 Aplicar Subtotal;

Apostila:

 

Aula 03 - Reforçando conceitos – Parte I 

Interativa: 

Importar dados externos para uma planilha;
U�lizar a opção Subtotal;
Fazer a classificação da planilha definindo critérios;
Aplicar uma formatação para a coluna;
Criar uma área para pesquisas;

Apostila:

 

Aula 04 - Criando tabelas dinâmicas 

Interativa: 

Criar uma tabela dinâmica;
Conhecer o recurso Tabela Dinâmica Recomendada;
Inserir a segmentação de dados e adicionar a linha do tempo;
Classificar as informações;
Atualizar os dados da tabela dinâmica.

Apostila:
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Aula 05 - Utilizando Gráficos de Tabelas Dinâmicas para gerar relatórios

Individuais

Interativa: 

Criar uma tabela Dinâmica;
Elaborar um relatório com informações detalhadas;
Criar colunas de total de acertos e erros para complementar o relatório;
Criar níveis de acesso na tabela dinâmica;
Inserir um Gráfico Dinâmico.

Apostila:

 

Aula 06 - Reforçando conceitos – Parte II 

Interativa: 

Rever sobre as tabelas dinâmicas e como adicionar filtros;
Lembrar como atualizar os dados da tabela dinâmica e como detalhar os dados;
Relembrar como adicionar Linhas de totais e gráfico dinâmico;
Rever sobre segmentação de dados e o recurso Linha do Tempo.

Apostila:

 

Aula 07 - Analisando Gráficos – Parte I 

Interativa: 

A escolha do gráfico;
Qual gráfico melhor representa meus dados;
Tipos de gráficos;
Colunas;
Barras;
Linhas;
Pizza;
Área;
Combinação.

Apostila:

 

Aula 08 - Analisando Gráficos – Parte II 

Interativa: 

Conhecer o gráfico de Dispersão;
Usar o gráfico de Ações;
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Inserir um gráfico de Super�cie;
Adicionar um gráfico de Área;
U�lizar o gráfico de Bolhas.

Apostila:

 

Aula 09 - Trabalhando com análise de hipóteses – I 

Interativa: 

Aprender a trabalhar com cenários;
Gerar relatório para comparar os resultados;
U�lizar o recurso A�ngir meta.

Apostila:

 

Aula 10 - Trabalhando com análise de hipóteses – II 

Interativa: 

Relembrar o uso do recurso A�ngir meta;
Aprender a a�var a ferramenta Solver;
Conhecer as semelhanças da ferramenta Solver e A�ngir meta;
Trabalhar com o Solver para reduzir o valor das compras das matérias-primas e encontrar o lucro máximo
para a promoção dos produtos.

Apostila:

 

Aula 11 - Reforçando conceitos – Parte III 

Interativa: 

Criar Cenários;
Gerar um resumo dos cenários para comparar os dados;
Nomear células;
U�lizar o recurso A�ngir meta;
Usar a ferramenta Solver.

Apostila:

 

Aula 12 - Revisão Geral – Parte I 

Interativa: 

Revisar conceitos vistos desde o início do curso:
Classificação de dados; Formatação Condicional; Importação de dados externos para a planilha do
Excel; Tabela Dinâmica; Gráfico Dinâmico; Subtotal; Cenários; Solver.
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Apostila:

 

Aula 13 - Trabalhando com funções

Interativa: 

U�lizar a função SE;
Trabalhar com funções aninhadas;
Conhecer a função OU;
U�lizar a função E;
Usar as funções SOMASE e CONT.SE.

Apostila:

 

Aula 14 - Reforçando conceitos – Parte IV 

Interativa: 

Relembrar o uso da função SOMASE;
Revisar a função SE;
Repe�r as funções SOMASE e SE;
Revisar o uso de funções aninhadas;

Apostila:

 

Aula 15 - Aprendendo a criar listas suspensas simples e dinâmicas

Interativa: 

Criar uma lista suspensa simples;
Aprender a trabalhar com a função DESLOC para criar listas dinâmicas;
Usar a função CORRESP e seus critérios;
Aninhar a função CONT.SE para especificar um determinado intervalo de valores;
Trabalhar com a função PROCV.

Apostila:

 

Aula 16 - Reforçando conceitos – Parte V

Interativa: 

Relembrar como se cria uma lista suspensa simples e dinâmica;
Revisar o uso da função PROCV para trazer dados de um determinado conteúdo;
Reforçar a criação de fórmulas para achar o resultado de cálculos simples e um pouco mais complexos;

Apostila:
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Aula 17 - Matemática financeira no Excel 

Interativa: 

Trabalhar com a função Taxa;
Aplicar a função VP;
U�lizar a função PGTO;
Usar a função VF.

Apostila:

 

Aula 18 - Reforçando conceitos – Parte VI 

Interativa: 

Encontrar a taxa de juros de um financiamento;
Calcular o valor da parcela;
Simular a quitação da dívida;
U�lizar a função VF;
Reforçar as funções financeiras.

Apostila:

 

Aula 19 - Aprendendo sobre a auditoria de fórmulas 

Interativa: 

Encontrar os precedentes e dependentes de uma célula;
Conhecer o recurso Mostrar fórmulas;
Localizar um erro e corrigi-lo;
Monitorar células.

Apostila:

 

Aula 20 - Conhecendo as Macros e o ambiente VBA 

Interativa: 

Fazer as formas Limpar e Cadastrar;
Criar o número de cadastro e a lista suspensa de cargos;
Habilitar a guia Desenvolvedor;
Inserir a Sub Limpar e Cadastrar;
Incluir comandos de variável e comentários;
Gerar uma Messagebox;
Adicionar o travamento de tela e empregar senha de arquivo;
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Atribuir as macros,
Salvar com o �po habilitado para executar macro.

Apostila:

 

Aula 21 - Programando um controle de vendas em VBA 

Interativa: 

Aprender sobre os comandos Find e Offset;
U�lizar a Estrutura Condicional If/Else;
Trabalhar com a Estrutura de repe�ção Loop Un�l.

Apostila:

 

Aula 22 - Utilizando formulários – Parte I 

Interativa: 

Criando Formulários;
Aprendendo a inserir objetos no formulário;
Conhecendo as Subs Privadas;
Adicionando um tratamento de exceção;
Fazendo a programação para registrar categorias e produtos;
Iniciando o evento Ini�alize;
Inserindo os botões que atribuem as macros.

Apostila:

 

Aula 23 - Utilizando formulários – Parte II 

Interativa: 

Trabalhar com Caixa de seleção;
U�lizar Botões de opção.

Apostila:

 

Aula 24 - Criando um sistema de login

Interativa: 

Revisar os conceitos que abrangem o VBA:
Programar um formulário de login;
Definir permissões de acesso;
Fazer com que o formulário de login seja o primeiro a ser exibido;
Programar para que o aplica�vo seja encerrado se o formulário for fechado.
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Microlins- Unidade Farol

Av. Fernandes Lima, 1152, Farol/ En frente ao CEPA

Contato: 996098228 Roberta Rodrigues( Orientadora educacional)

 

 

 

 
 
 

De: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 20 de agosto de 2019 14:46
Para: rnz2007@hotmail.com <rnz2007@hotmail.com>
Assunto: Fwd: Solicita proposta de curso de excel avançado
 
Prezados, 
 
 
Solicito uma proposta de curso Excel avançado para 4 servidores deste Regional, com carga horária
aproximada de 24  a 30 horas a ser ministrado nas dependências da Microlins. 
 
A proposta tem que ter valor, conteúdo programático, carga horária, dados da empresa, como o CNPJ etc.
 
 
 
Ficamos no aguardo
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
To: maceiofarol@microlins.com.br
Date: Fri, 16 Aug 2019 12:35:18 -0300
Subject: Fwd: Solicita proposta de curso de excel avançado
 
Prezados,
 
 
 
Reitero o e-mail abaixo.
 
 
Att.
 
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
To: maceiofarol@microlins.com.br
Date: Thu, 15 Aug 2019 12:25:58 -0300
Subject: Solicita proposta de curso de excel avançado
 
Prezados, 
 
 
Solicito uma proposta de curso Excel avançado para 4 servidores deste Regional, com carga horária
aproximada de 24  a 30 horas a ser ministrado nas dependências da Microlins. 
 
A proposta tem que ter valor, conteúdo programático, carga horária, dados da empresa, como o CNPJ etc.
 
Ficamos no aguardo
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.012.731/0001-33
Razão Social: ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

LTDA
Nome Fantasia: ONE CURSOS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/12/2019
FGTS 05/09/2019
Trabalhista Validade: 28/12/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/11/2019
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 02/09/2019 11:54 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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SCS - Qd. 02, Bl.B - Nº 20 - Salas 408/411 - 4º Andar - Ed. Palácio do Comércio 
CEP: 70.318-900 - Brasília/DF - Fones: (61) 3223-8360 / 3224-0782 - FAX: (61) 3322-1815 

E-mail: cursos@onecursos.com.br - Site: www.onecursos.com.br 

 

Declaração de Ausência de Nepotismo 

 

            Declaro, diante da exigência contida nos artigos 1º e 2º, inciso V, da Resolução n. 07 do 

Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, alterada pela Resolução 229 de 22 de junho de 

2016, que esta empresa/entidade não possui em seu quadro societário qualquer sócio na condição de 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 

dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e assessoramento 

dessa Corte de Justiça. 

Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder 

Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.  

Art. 2° 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; 

VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica 

que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta 

ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 

licitação. 

 ......................................... 

§ 3º A vedação constante do inciso VI deste artigo se estende às contratações cujo 

procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 

geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e 

funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a 

desincompatibilização. 

§ 4º A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não 

abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, 

quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo 
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SCS - Qd. 02, Bl.B - Nº 20 - Salas 408/411 - 4º Andar - Ed. Palácio do Comércio 
CEP: 70.318-900 - Brasília/DF - Fones: (61) 3223-8360 / 3224-0782 - FAX: (61) 3322-1815 

E-mail: cursos@onecursos.com.br - Site: www.onecursos.com.br 

licitatório.” (NR) 

Art. 3º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação 

de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 

juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal condição constar 

expressamente dos editais de licitação.  

Declaro, ainda, que no caso de alteração da situação societária que se enquadre na referida 

resolução, comprometo-me a comunicar tal fato a esse CNMP imediatamente. 

 

 Local e data: Brasília/DF: 26 de março de 2019  

Nome da empresa: ONE CURSOS - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA 

 CNPJ:  06.012.731/0001-33 

 

 

 
________________________________ 

Ione Chaves de Oliveira 
Cpf: 372.962.481-49 

Diretora Geral                       

Anexo negativa de nepostismo (0588001)         SEI 0006567-79.2019.6.02.8000 / pg. 32



02/09/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancio… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

06.012.731/0001-33

Data da consulta: 02/09/2019 11:58:00
Data da última atualização: 31/08/2019 10:15:09

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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03736944403Usuário:

02/09/2019 12:26:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C Adimplente06012731
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2019.
Encaminho para ciência e deliberação da senhora

Secretária da SGP, a Informação SRACF/CODES 0587570.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 03/09/2019, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589030 e o código CRC 9A8FC39C.

0006567-79.2019.6.02.8000 0589030v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação do servidor EDNEY VIEIRA DE

ALMEIDA para a participação no CURSO DE EXCEL AVANÇADO
APLICADO AO SETOR PÚBLICO, previsto no Plano Anual de
Capacitação 2019, a realizar-se no período de 09 a 11 de dezembro
do corrente ano, pela empresa One Cursos, em Brasília/DF.

Declara o servidor requerente que o pedido foi realizado
com a orientação e aquiescência da chefia imediata da seção a qual
está lotado.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
5204 0587570, encaminhamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, sugerindo, com base no artigo 10 da Res. TRE/AL
nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à Assessoria Jurídica/DG
para análise e emissão de parecer sobre a contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 04/09/2019, às 14:53, 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
0589062 e o código CRC 51B66628.

0006567-79.2019.6.02.8000 0589062v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/09/2019, às 15:03, 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
0589928 e o código CRC F67983A3.

0006567-79.2019.6.02.8000 0589928v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2019.
À Secretaria de Administração,
 
 
Para trazer aos autos a comprovação da

compatibilidade de preços, na forma da regulamentação de
regência.

 
Atenciosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/09/2019, às 17:02, 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
0590685 e o código CRC 61BB1346.

0006567-79.2019.6.02.8000 0590685v1
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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 setembro de 2019.
À SEIC, em atenção ao Despacho AJ-DG 0590685.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2019, às 01:46, 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
0592083 e o código CRC 4AB41D80.

0006567-79.2019.6.02.8000 0592083v1
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E-mail - 0592250

Data de Envio: 
  10/09/2019 13:27:05

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

Para:
    inscricao@onecursos.com.br
    ionecursos@gmail.com

Assunto: 
  CURSO DE EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO - DOCUMENTOS

Mensagem: 
  Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação do servidor EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA ,
a acontecer na cidade de São Paulo/SP,no CURSO DE EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO, a
ser ministrado na cidade de Brasília/DF, nas datas de 09 a 11 de dezembro do corrente ano, solicitamos a
presteza, no sentido de nos fazer remeter o quanto antes se lhe faça possível, pelo menos 03 (três) Notas
de Empenho e/ou notas fiscais emitidos em nome de outros Órgãos da Administração Pública Federal, de
preferência; para que se possa comprovar a compatibilidade dos preços praticados.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@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:
    Anexo_0575977_One_Cursos_II.pdf
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De: "Inscricao One Cursos" <inscricao@onecursos.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/09/2019 01:39 PM
Assunto: [seic] RES: CURSO DE EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO - DOCUMENTOS

Boa tarde, Sr. Antonio

Segue os empenhos solicitados, só tenho 2 empenhos.

Informamos as datas corretas:

Curso de Excel Avançado Aplicado ao Setor Público. Aprenda a utilizar o
Excel de uma forma mais produtiva.
Aprimorar seus conhecimentos do Excel para a manipulação o tratamento de
informações extraídas do Siafi Operacional, Tesouro Gerencial e de outros
sistemas e dados em geral.
Instrutor: Rogério Moreira Alves
Rio de Janeiro:  14 a 16/10          Brasília: 9 a 11/12       
24 horas - Horário: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h – R$ 2.790,00*
Link: Programação Completa

Cordialmente,

Ione Chaves de Oliveira
Diretora Geral One Cursos
61)3224-0782 / 98405-1077
Emails: diretora@onecursos.com.br / ionecursos@gmail.com

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 10 de setembro de 2019 13:27
Para: inscricao@onecursos.com.br; ionecursos@gmail.com
Assunto: CURSO DE EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO - DOCUMENTOS

Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação do servidor
EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA , a acontecer na cidade de São Paulo/SP,no CURSO DE
EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO, a ser ministrado na cidade de
Brasília/DF, nas datas de 09 a 11 de dezembro do corrente ano, solicitamos a
presteza, no sentido de nos fazer remeter o quanto antes se lhe faça
possível, pelo menos 03 (três) Notas de Empenho e/ou notas fiscais emitidos
em nome de outros Órgãos da Administração Pública Federal, de preferência;
para que se possa comprovar a compatibilidade dos preços praticados.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL seic@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.
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Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexados:

Arquivo: Empenho_ Curso de Excel Avançado
Aplicado ao Setor Público.pdf

Tamanho:
68k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Empenho curso  EXCEL AVANÇADO
APLICADO AO SETOR PÚBLICO.pdf

Tamanho:
48k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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                         SERVICO PUBLICO FEDERAL
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL
                        N O T A  D E  E M P E N H O
                                                                  PAGINA:   1
 EMISSAO    : 24Jun19 NUMERO: 2019NE801065 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE   : 253003/36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
 CNPJ       : 03589068/0001-46 FONE: 021-2105-0135
 ENDERECO   : RUA AUGUSTO SEVERO 84 GLORIA     RIO DE JANEIRO
 MUNICIPIO  : 6001 - RIO DE JANEIRO                      UF: RJ CEP: 20021-040
 CREDOR     : 06012731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
 ENDERECO   : SCS QUADRA 2 BLOCO B 20 SALA  208 A 211 ASA SUL
 MUNICIPIO  : 9701 - BRASILIA                            UF: DF CEP: 70318-900
 TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO MIRANDA DA COSTA NO CURSO "EXCEL AVANÇADO APLI-
 CADO AO SETOR PÚBLICO".  PROC ORIGEM: 2019IN00070

 CLASS : 2 36213 10128211545720001 090744 0174253003 339039 253600
 TIPO  : ORDINARIO  MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE
 AMPARO: LEI8666           INCISO: 02     PROCESSO: 33910011963201943
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
 ORIGEM DO MATERIAL      :
 REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93               NUM. ORIG.:
 VALOR ORIGINAL :               2.790,00
 DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS******************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO
 ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN
 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:              2.790,00
                                        VALOR DO SEQ. :              2.790,00
 PAGAMENTO INSCRICAO EVENTOS
 000025232
 Contratação de empresa especializada que promoverá o evento de capacitação "Cu
 rso de Excel Avançado Aplicado ao Setor Público", a ser realizado no período d
 e 09 a 11 de dezembro de 2019, no Rio de Janeiro/RJ, para participação do serv
 idor Roberto Miranda da Costa.
                                          T O T A L  :               2.790,00

        -----------------------------          -----------------------------
        WASHINGTON P. DA CUNHA                 DAYSE RODRIGUES NEVES
        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.012.731/0001-33

Razão Social: ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
LTDA

Nome Fantasia: ONE CURSOS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/12/2019

FGTS 24/09/2019

Trabalhista Validade: 28/12/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/11/2019

Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 10/09/2019 15:05 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
CAPACITACAO LTDA 
 
CPF/CNPJ: 06.012.731/0001-33 
 
 

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 15:07:03 do dia 10/09/2019, 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: 26WM100919150703 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/09/2019 às 15:12) 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 06.012.731/0001-33.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D77.E776.E28F.9126 

Gerado em: 10/09/2019 as 15:12:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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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 setembro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de solicitação de participação

no CURSO DE EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR
PÚBLICO, a ser ministrado na cidade de Brasília/DF, nas datas
de 09 a 11 de dezembro do corrente ano,   para
o servidor EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, servidor lotado na Seção
de Almoxarifado (Mat.3092R091) , conforme proposta anexa
(0575977).  

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do
preço, visando à inscrição no Curso em tela, evento 0590685 e
0592083, no valor de R$ 2.790,00 ( dois mil, setecentos e noventa
reais).

 
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO

E CAPACITACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.012.731/0001-33,
encaminhou-nos 2 (duas) cópias de Notas de Empenho e Fiscais para
realização do curso em tela, evento 0592306.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

em tela, eventos 0588001, 0588006, 0588009 e 0592396.
 
Diante do exposto , entendemos, salvo melhor juízo,

demonstrada a compatibilidade e do preço ofertado, sugerimos, s.m.j,
a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do
Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/09/2019, às 15:40, 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
0592414 e o código CRC 1AEE0196.

0006567-79.2019.6.02.8000 0592414v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2019.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento do

Despacho AJ-DG 0590685, para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/09/2019, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592962 e o código CRC 47F68B2F.

0006567-79.2019.6.02.8000 0592962v1
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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 : 0006567-79.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEALMOX
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO - CURSO  DE EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO

 

Parecer nº 1887 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da  empresa ONE CURSOS - TREINAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, CNPJ
06.012.731/0001-33, com vistas à participação do servidor
Edney Vieira de Almeida no curso " C u r s o de Excel
Avançado aplicado ao setor público", que terá lugar em
Brasília/DF, de 09 a 11 de dezembro de 2019, sendo o
investimento no valor de R$ 2.790,00 (dois mil setecentos e
noventa reais),  conforme proposta comercial (0575977).

 
2. DO PROCEDIMENTO

No evento 0587570,  a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional (SRACF)  informa que há
verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela, e que
a presente ação encontra-se contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019,
objeto dos autos SEI nº 0007119-78.2018.6.02.8000.

Registre-se ainda que a SRACF (0587570) não
obteve êxito na contratação de curso na modalidade in
company.

Constam dos autos as certidões negativas extraídas
do SICAF (0592396), bem como os resultados negativos das
pesquisas feitas ao CADIN (0588009) e declaração negativa de
prática de nepotismo (0588001), Consulta CEIS (0588006),
TCU e CNJ (0592396).

A compatibilidade do preço ofertado foi atestada
pela SEIC no Despacho 0592414, a partir das notas de
empenho encaminhadas pela empresa no evento 0592306.

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
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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: 

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

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, 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, 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
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condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."       
     

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

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

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

 
Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

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

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

 

0575944

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  0575944

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  0575977

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

X  0587570

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  0587570

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

X  0587570

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X  0592414

 
praticados no mercado, considerando, sobretudo, o
subsídio de fornecimento ou prestação de serviços para
outros órgãos (notas fiscais, faturas, notas de empenho)    
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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  0588001

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  

 

0592396

1 FGTS X   

2. INSs X   

3. Receita Federal X   

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X   

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X   

18Consta consulta ao CADIN? X  0588009

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?

  
0592396

0588006

 

5. CONCLUSÃO

 
Pelo exposto, constatando-se a regularidade

jurídica do feito, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017
(Normas de Contratação), opina favoravelmente à contratação
da  empresa ONE CURSOS - TREINAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, CNPJ
06.012.731/0001-33, com vistas à participação do servidor
Edney Vieira de Almeida no curso " C u r s o de Excel
Avançado aplicado ao setor público", que terá lugar em
Brasília/DF, de 09 a 11 de dezembro de 2019, sendo o
investimento no valor de R$ 2.790,00 (dois mil setecentos e
noventa reais),  conforme proposta comercial (0575977), tudo
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 12/09/2019, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/09/2019, às 16:45, 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
0593707 e o código CRC 42FA3348.

0006567-79.2019.6.02.8000 0593707v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1887 (0593707), onde
opina pela possibilidade da contratação, considerando a legalidade do
procedimento em tela,  submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência para deliberação quanto
à participação do servidor Edney Vieira de
Almeida no curso "Curso de Excel Avançado aplicado ao setor
público", que terá lugar em Brasília/DF, de 09 a 11 de dezembro de
2019, sendo o investimento no valor de R$ 2.790,00 (dois mil
setecentos e noventa reais),  conforme proposta comercial
(0575977), ao tempo em que RECONHEÇO, com fundamento no art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação nos autos,
sugerindo que seja autorizada a contratação da Empresa ONE
CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
LTDA, CNPJ 06.012.731/0001-33.

Ressalto, por oportuno, que o conteúdo programático do evento em apreço guarda pertinência temática com o elenco
de atribuições exercidas pelo servidor, além do reconhecimento da
necesidade administrativa, fato que irá colaborar com a excelência
da prestação administrativa no âmbito deste Tribunal. Ademais, a
referida demanda consta do Plano Anual de Capacitação e há
disponibilidade orçamentária para custear a participação, nos termos
da Informação 5204 (0587570).

Posto isso, faço os presentes autos conclusos a Vossa
Excelência, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº
8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/09/2019, às 14:03, 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
0594508 e o código CRC FDF83E2C.

0006567-79.2019.6.02.8000 0594508v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.
 
Após a instrução realizada pela Secretaria de Gestão nos

presentes autos, constato, analisando a Informação 5204 (0587570),
que o custo global da capacitação, em que pese a reconhecida
relevância do curso sugerido, atinge o montante total de R$
7.016,00 (sete mil e dezesseis reais) para viabilizar a
participação de um só servidor.

 
Em que a informação de que a participação no evento

estaria contemplada no Plano Anual de Capacitação vigente,
aspectos relacionados ao panorama de sérias restrições
orçamentárias ora vigente inviabilizam a realização da despesa no
patamar orçado, inegavelmente elevado.

 
Isso posto, INDEFIRO a designação do servidor.
 
Remeta-se à Secretaria de Administração para ciência e

providências, orientando que seja buscado meio alternativo mais
acessível para a habilitação requerida.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/09/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596647 e o código CRC 9D43C2E9.

0006567-79.2019.6.02.8000 0596647v1
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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 setembro de 2019.
À COMAP.
Para ciência pelo servidor Edney Vieira de Almeida

do Despacho GPRES 0596647.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2019, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599405 e o código CRC 5F57E2DC.

0006567-79.2019.6.02.8000 0599405v1
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