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

 

REQUERIMENTO

 

 

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

 

 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe da Seção de Almoxarifado
(Mat.3090188), designada pela Portaria PRESIDÊNCIA nº 29/2019, de 28/01/2019, vem
mui respeitosamente relatar e requerer o que segue:

O Plano Anual de Capacitação 2019 (SGP/CODES/Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional) deste TRE-AL, anexo evento 0579140, indica
previsão de curso de Planejamento Estratégico (Área de Contratações), para 1 (um)
servidor lotado na Seção de Almoxarifado.

Em virtude de sua recente nomeação à chefia da Seção, enfatiza a necessidade de
participação em cursos de capacitação e treinamentos, nas áreas pertinentes aos
trabalhos desenvolvidos na unidade.

Com a aquiescência de sua chefia imediata, que assina conjuntamente este
requerimento, requer a participação no Seminário: COMO PLANEJAR A
CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E
SERVIÇOS CONTÍNUOS, a acontecer na cidade de São Paulo/SP, nas datas de 16 a 18
de setembro do corrente ano, realizado pela empresa Zênite Cursos e cuja
documentação segue anexa (evento SEI 0579555). 

Ressalta que sua ausência não afetará as atividades inerentes à Seção, uma vez que
estarão respaldadas por seu substituto imediato.

Nestes termos, pede deferimento.

 

Luciana Wander de Oliveira Melo

Chefe da Seção de Almoxarifado
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De acordo.

 

Andréa Cristina de Lima Belchior

Coordenadora de Material e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/08/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/08/2019, às 17:13, 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
0579139 e o código CRC B8E6A637.

0006802-46.2019.6.02.8000 0579139v5
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Plano Anual de Capacitação 2019 - Capacitações por Unidade
Tribunal Regional Eleitoral de AlagoasSGP/CODES/Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Qtd. Servidores
Editor de Planilhas 2
Legislação Eleitoral 2
Orçamento e controle 1
Planejamento Estratégico (Área de Contratações) 1

segunda-feira, 1 de abril de 2019
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SEMINÁRIO

Investir no planejamento é o único caminho para contratações públicas eficientes.

Planejar envolve responder a perguntas como: Qual produto ou serviço atende melhor à neces-

sidade da Administração? Como pesquisar preços? Como descrever o bem ou o serviço para as-

segurar a qualidade sem gerar direcionamento ilegal? Como justificar a opção pela licitação, pela 

contratação direta ou pela adesão a uma ata? Quais informações devem constar nos estudos 

preliminares e no termo de referência? Quais os principais entendimentos do TCU sobre o plane-

jamento?

O destaque deste Seminário é o passo a passo do planejamento para compras e serviços de acor-

do com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016, adotando como referência a IN nº 05/2017 

da SEGES/MP. Vamos abordar os documentos, as decisões, as justificativas e as peculiaridades de 

cada etapa, além do conteúdo e da estrutura dos estudos preliminares e do termo de  referência. 

Tudo com propostas de melhores práticas, análise de cláusulas e, é claro, especial atenção aos 

entendimentos do TCU.

Seminário Nacional

COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO 
E ESTRUTURAR O TERMO DE 
REFERÊNCIA PARA COMPRAS E 
SERVIÇOS CONTÍNUOS
De acordo a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016, 

adotando como referência a IN nº 05/2017 da SEGES/MP

S Ã O  P A U L O / S P
16 A 18 • SETEMBRO • 2019
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Esta capacitação permitirá a você:

• Entender as etapas, os documentos e as decisões da fase de planejamento das compras e das 

contratações de serviços de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016, adotando 

a IN nº 05/2017 da SEGES/MP como referência. 

• Dominar as melhores práticas para afastar contratações ineficientes e apontamentos dos ór-

gãos de controle quanto à fase de planejamento, em especial o conteúdo dos estudos prelimi-

nares e do termo de referência.

• Conhecer os principais entendimentos do TCU e do Judiciário sobre o tema.

Público-alvo:

Pregoeiros e membros de equipes de apoio, departamento de compras, membros de comissões 

de licitação, assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, gestores de contratos e 

de controles interno e externo e demais agentes públicos envolvidos na fase preparatória e de pla-

nejamento das compras e dos serviços da Administração Pública direta indireta, inclusive estatais.

Destaques do conteúdo:

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

• As três fases do processo de contratação pública e o dever de planejamento 

• Adoção dos modelos da AGU e das orientações dos Cadernos de Logística

• Agentes públicos envolvidos

ETAPAS DO PLANEJAMENTO

Procedimentos iniciais – Formalização da demanda

estudos Preliminares

• Diretrizes gerais e diretrizes específicas

Anexo PROGRAMAÇÃO SEMINÁRIO (0579555)         SEI 0006802-46.2019.6.02.8000 / pg. 5



3

• Identificação e justificativa da necessidade e da solução para atender à necessidade 

• Definição do objeto e do encargo – Quantificação do objeto – Agrupamento do objeto em itens 

ou lotes

• Critérios de sustentabilidade ambiental em compras e serviços

• Estimativa, pesquisa e levantamento dos preços no mercado – IN nº 05/2014 da SLTI/MP com 

as alterações da IN nº 03/2017 da SEGES/MP

estudos Preliminares Para terceirização

• Atividades que podem e que não podem ser terceirizadas

• Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra

• Unidades de medida e a quantificação dos serviços contínuos 

• Produtividade de referência e produtividade diferenciada (serviços de limpeza e conservação) 

Gerenciamento de riscos 

• Identificação do risco, probabilidade e impacto, definição de ações preventinas e de contingên-

cia e a definição de responsáveis

• Elaboração do mapa de riscos do planejamento, do julgamento e do contrato

• Mapa de riscos de compras e serviços

conteúdo do termo de reFerência 

• Documentos e providências anteriores – Estudos preliminares + Gerenciamento de riscos

• Definição do prazo de execução e do prazo de vigência

• Refinamento da pesquisa de preços

• Contratação de serviços com dedicação excluiva de mão de obra – Planilha de custos e forma-

ção de preços

• Modelo de execução do objeto

• Modelos de gestão do contrato e o instrumento de medição e pagamento (IMR) 
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• Definição de critérios de aceitabilidade do objeto e do preço – Definição dos preços estimado e 

máximo – Disciplina da Lei de Licitações, da Lei do Pregão e da Lei das Estatais

• Divulgação dos valores estimado e máximo no edital

• Conteúdo das propostas 

• Análise de exequibilidade da proposta 

• Definição do procedimento – Licitação ou contratação direta 

• Cabimento e vantagens do Sistema de Registro de Preços 

• Definição dos documentos de habilitação 

• Participação de microempresa e empresa de pequeno porte (Lei Complementar nº 123/2006)

• Definição de condições específicas para execução do contrato de acordo com a Lei nº 8.666/1993 

e a Lei nº 13.303/2016

estrutura do termo de reFerência e do edital 

• Estrutura e lógica propostas para a organização do termo de referência e do edital 

• Exame e aprovação do edital pela assessoria jurídica 

• Publicidade do edital – Meios e prazos de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

 ✦ Planejamento estratégico e o Plano Anual de Contratação de acordo com a IN nº 
01/2019 do Ministério da Economia

 ✦ As três fases do processo de contratação pública e o dever de planejamento 

 ✦ O controle do TCU com relação às opções e decisões da fase de planejamento

 ✦ As etapas do planejamento de acordo com a IN nº 05/2017 e a adoção desse modelo 
pela Administração direta e indireta, inclusive estatais

 ✧ Estudos preliminares

 ✧ Gerenciamento de riscos

 ✧ Termo de referência

 ✦ Adoção dos modelos da AGU e das orientações dos Cadernos de Logística

 ✦ Adequação dos documentos do planejamento aos regulamentos e normativos internos 

 ✦ Agentes públicos envolvidos

 ✧ Equipe de planejamento

 ✧ Área requisitante 

 ✧ Orçamentista 

PROGRAMA

Dia 16
Segunda-feira

Professor Rodrigo Vissotto Junkes
Advogado. Doutorando em Direito pela UBA. Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela UNIVALI. 
Especialista em Direito Administrativo e em Direito Civil. Consultor na área de licitações e contratos. 
Integrante da Equipe de Consultores Zênite. Participante do Observatório Nacional de Políticas Públicas.
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 ✧ Pregoeiro e equipe de apoio 

 ✧ Fiscais administrativo, técnico e setorial e gestor 

 ✧ Assessoria jurídica 

 ✧  Autoridade competente

 ✧ Contratação de terceiros para atuar no planejamento

 ✧ Responsabilidade dos agentes públicos 

ETAPAS DO PLANEJAMENTO

Procedimentos iniciais – Formalização da demanda

Estudos preliminares

 ✦ Objetivo

 ✦ Diretrizes gerais e diretrizes específicas

 ✦ Identificação e justificativa da necessidade 

 ✧ O que significa identificar a necessidade? 

 ✧ Competência e justificativa (motivação) da necessidade 

 ✦ Identificação e justificativa da escolha da solução para atender à necessidade 

 ✧ O que significa definir a solução? 

 ✦ Definição do objeto e do encargo 

 ✧ Definição do encargo – O que pode e o que não pode ser exigido – Garantia da qualidade 

 ✧ Exigência de amostras, carta de solidariedade e certificação

 ✧ Justificativa técnica das decisões adotadas 
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 ✦ Quantificação do objeto 

 ✧ Quantificação e a economia de escala

 ✦ Agrupamento do objeto em itens ou lotes

 ✧ Divisão do objeto em itens e lotes 

 ✧ Reunião de serviços distintos em uma única licitação ou em único lote e segregação de 

funções 

 ✧  Contratação de serviços com fornecimento de materiais 

 ✦ Critérios de sustentabilidade ambiental em compras e serviços

 ✦ Estimativa, pesquisa e levantamento dos preços no mercado – IN nº 05/2014 da SLTI/MP 
com as alterações da IN nº 03/2017 da SEGES/MP

 ✧ Fontes de pesquisa – Aceitas e vedadas

 ✧ Quantas pesquisas (cotações) devem ser realizadas?

 ✧ Metodologia da estimativa de cálculo

 ✧ Número de orçamentos

 ✧ Prazo do orçamento

 ✧ Memoriais de cálculo que devem ser juntados no processo 

 ✧ Discrepância nos orçamentos obtidos – Procedimentos e cautelas 
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Dias 17 e 18 
Terça e quarta-feira

Professor Ricardo Alexandre Sampaio
Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor Técnico da Consultoria Zênite. Integrante 
da Equipe de Redação da Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos e da Equipe de Consultores 
Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações e contratos anotada (6. ed. Curitiba: Zênite, 2005). Autor de diver-
sos artigos jurídicos.

AS ETAPAS DO PLANEJAMENTO 

Estudos preliminares para terceirização

 ✦ Atividades que podem e que não podem ser terceirizadas de acordo com o Decreto nº 
9.507/2017 e a Portaria nº 443/2018

 ✦ Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra

 ✦ Unidades de medida e a quantificação dos serviços contínuos 

 ✦ Produtividade de referência e produtividade diferenciada (serviços de limpeza e con-
servação) 

Gerenciamento de riscos 

 ✦ No que consiste o gerenciamento de riscos?

 ✦ Identificação do risco, probabilidade e impacto, definição de ações preventinas e de 
contingência e a definição de responsáveis

 ✦ Elaboração do mapa de riscos do planejamento, do julgamento e do contrato

 ✦ Mapa de riscos de compras e serviços

 ✦ Mapa de riscos e matriz de riscos – Diferenças

 ✦ Gerenciamento de riscos na Lei nº 13.303/2016

 ✦ Mecanismos para prevenção do risco nas contratações de prestação de serviços tercei-
rizados – Conta vinculada ou pagamento pelo fato gerador 
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Conteúdo do termo de referência 

 ✦ Documentos e providências anteriores – Estudos preliminares + Gerenciamento de ris-
cos

 ✦ Definição do prazo de execução e do prazo de vigência

 ✦ Refinamento da pesquisa de preços

 ✦ Contratação de serviços com dedicação excluiva de mão de obra – Planilha de custos e 
formação de preços

 ✧ Finalidade da planilha de custos e formação de preços 

 ✧ Planilhas que devem instruir o processo de contratação 

 ✧ Planilha preenchida como anexo do edital 

 ✦ Modelo de execução do objeto

 ✧ Definição da dinâmica do contrato

 ✧ Modelo de ordem de execução

 ✦ Modelos de gestão do contrato e o instrumento de medição e pagamento (IMR) 

 ✧ Forma de aferição/medição do serviço e IMR

 ✦ Definição de critérios de aceitabilidade do objeto e do preço – Definição dos preços esti-
mado e máximo – Disciplina da Lei de Licitações, da Lei do Pregão e da Lei das Estatais

 ✦ Divulgação dos valores estimado e máximo no edital

 ✧ Orçamento sigiloso na Lei das Estatais

 ✦ Conteúdo das propostas 

 ✧ Descrição técnica e preço 

 ✦ Análise de exequibilidade da proposta 

 ✧ Definição do preço estimado e do preço máximo e sigilo no orçamento – Impacto no jul-

gamento e na negociação
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 ✧ Definição dos valores máximos unitários e global 

 ✧ Preço excessivo e preço inexequível 

 ✧ Referencial mínimo para análise de exequibilidade/inexequibilidade 

 ✦ Definição do procedimento – Licitação ou contratação direta 

 ✧ Definição da modalidade de licitação e tipos de licitação para compras e serviços de acor-

do com a Lei nº 8.666/1993 e normativos do pregão

 ✧ Definição do procedimento, modos de disputa e critérios de julgamento para compras e 

serviços de acordo com a Lei nº 13.303/2016

 ✦ Cabimento e vantagens do Sistema de Registro de Preços – Aspectos pontuais de acor-
do com o Decreto nº 7.892/2013 

 ✧ Natureza jurídica e cabimento do Sistema de Registro de Preços 

 ✧ Abertura da intenção de registro de preços (IRP) para outros órgãos e outras entidades 

 ✧ Utilização da ata de registro de preços por entidade não participante da licitação – Limites 

e cautelas – Decreto nº 9.488/2018 

 ✦ Definição dos documentos de habilitação 

 ✧ Vedações de ordem pessoal 

 ✧ Exigências de regularidade jurídica 

 ✧ Exigências de regularidades fiscal e trabalhista (CNDT) 

 ✧ Exigências de capacidade técnica 

 ✧ Exigências de capacidade financeira

 ✧ Trabalho do menor 

 ✧ Forma de comprovação das condições exigidas 

 ✧ Justificativas técnicas para as exigências 

 ✧ Documentos de habilitação de acordo com a Lei nº 13.303/2016

Anexo PROGRAMAÇÃO SEMINÁRIO (0579555)         SEI 0006802-46.2019.6.02.8000 / pg. 13



11

 ✦ Participação de microempresa e empresa de pequeno porte (Lei Complementar nº 
123/2006)

 ✧ Benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 

 ✦ Definição de condições específicas para execução do contrato de acordo com a Lei nº 
8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016

 ✧ Prorrogação do prazo de vigência 

 ✧ Garantia contratual 

 ✧ Revisão, reajuste e repactuação 

 ✧ Sanções administrativas 

 ✧ Diretrizes específicas nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra: 

 �  Fiscalização administrativa – Acompanhamento do cumprimento dos direitos 
trabalhistas dos empregados

 � Retenção de pagamento e pagamento direto aos empregados

ESTRUTURA DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL 

 ✦ Estrutura e lógica propostas para a organização do:

 ✧ Termo de referência 

 ✧ Edital de licitação 

 ✦ Exame e aprovação do edital pela assessoria jurídica 

 ✦ Publicidade do edital – Meios e prazos de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 
13.303/2016

 ✧ Publicidade do edital 

 ✧ Alterações no edital antes da abertura da licitação – Procedimento 

 ✧ Direito à obtenção de cópias do edital
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24
horas

Carga horária
8h30 às 12h30

14h às 18h

PERÍODO

16 A 18 • SETEMBRO • 2019

16
Setembro

Credenciamento
7h30 às 8h30

Onde será?

MATSUBARA HOTEL
Rua Coronel Oscar Porto, 836 – Paraíso • São Paulo/SP

Fone: (11) 3561-5000

Apto. SGL/STD
R$ 267,00* + 5% ISS

Apto. DBL/STD
R$ 307,00* + 5% ISS

Se optar pelo hotel de realização do evento, informe, no ato da reserva, 
que é participante do curso da Zênite para garantir o preço especial. 

Apartamentos sujeitos à disponibilidade.

O hotel trabalha com tarifas flutuantes, o que poderá implicar tarifário 
menor na época da realização do Seminário.
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INVESTIMENTO

R$ 4.140,00
• 03 almoços;
• 06 coffee breaks;
• Obra Lei de licitações e contratos administrativos;
• Apostila específica do Seminário;
• Material de apoio (mochila, estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca-texto e bloco de anota-

ções);
• Certificado.*

A cada 4 inscrições neste Seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora, 
a Zênite concederá cortesia para uma quinta inscrição.

* O certificado será entregue ao final do curso. O percentual da frequência constará no certificado de acor-
do com as listas de presença assinadas no Seminário. Todos os dias, haverá duas listas: uma de manhã, e 
outra, à tarde.

Pagamento
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 
S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, em um dos seguintes bancos credenciados:

Banco do Brasil Ag. 3041-4 • c/c 84229-X
Caixa Econômica Ag. 1525-3 • c/c 1566-2
Banco Santander Ag. 3837 • c/c 130017258
Banco Itaú  Ag. 3833 • c/c 63040-7
Banco Bradesco Ag. 2559 • c/c 26622-1

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

(41) 2109-8666
evento@zenite.com.br

www.zenite.com.br

A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso,
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará

infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2019.
Direcionem-se os autos à Secretaria de Gestão de

Pessoas, para prévia instrução.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/08/2019, às 08:23, 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
0581447 e o código CRC 641DC0A8.

0006802-46.2019.6.02.8000 0581447v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2019.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 19/08/2019, às 14:08, 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
0581865 e o código CRC 660BC34C.

0006802-46.2019.6.02.8000 0581865v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5021 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,

 

Tratam os presentes autos de solicitação oriunda da SEALMOX, visando a participação
da titular daquela unidade  no Seminário Nacional COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E
ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS ,
que será realizado em São Paulo/SP de 16 a 18/09/19, a ser promovido pela Zênite.  

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros abaixo:

DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO
Seminário Nacional COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E
ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E
SERVIÇOS CONTÍNUOS

SERVIDORES
INDICADOS Luciana Wander de Oliveira Melo

PERÍODO 16 a 18/09/19

EMPRESA
PROPONENTE Zênite

LOCAL São Paulo/SP

DESPESAS

Inscrição: R$4.140,00

Diárias: R$2.226,00

Passagens: R$1.500,00(valor estimado)

 

TOTAL: R$7.866,00(sete mil oitocentos e sessenta e seis
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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$7.866,00(sete mil oitocentos e sessenta e seis
reais), com a inscrição, diárias e passagens da servidora. 

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos consulta ao SICAF,  Declaração antinepotismo, CEIS
e CADIN

INSCRIÇÕES Não Realizadas, aguardando autorização 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 20/08/2019, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583298 e o código CRC CC5514D9.

0006802-46.2019.6.02.8000 0583298v8
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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: 86.781.069/0001-15

Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Nome Fantasia: ZENITE EDITORA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/01/2020

FGTS 04/09/2019

Trabalhista Validade: 21/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/12/2019

Receita Municipal Validade: 14/10/2019

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: 20/08/2019 14:30 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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22/02/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

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

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

86781069000115

Data da consulta: 22/02/2019 09:56:18 
Data da última atualização: 21/02/2019 18:00:04

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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22/02/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=8c17b32ed5670e1932d1de2278a4c121 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
86781069

Título:
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
Encaminho à senhora secretária da SGP, a

Informação SRACF/CODES  0583298 para análise e
deliberação.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 20/08/2019, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583424 e o código CRC F80C2593.

0006802-46.2019.6.02.8000 0583424v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação da Seção de Almoxarifado -

SEALMOX, com vistas à participação da titular daquela
unidade no Seminário Nacional COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO
E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E
SERVIÇOS CONTÍNUOS, cuja ação possui previsão no Plano Anual
de Capacitação 2019 e há verba suficiente para atendê-la. O Curso
será promovido pela  Zênite, no período de 16 a 18/09/19, em São
Paulo/SP.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
5 0 2 1 0583298, 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 técnico sobre a legalidade da
contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 21/08/2019, às 15:23, 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
0583438 e o código CRC 53901DFC.

0006802-46.2019.6.02.8000 0583438v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.
À SEIC/COMAP, para complemento da instrução,

no que importa à aferição da compatibilidade de preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 22/08/2019, às 16:59, 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
0584642 e o código CRC 104B89F8.

0006802-46.2019.6.02.8000 0584642v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.

 

 

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

compatibilidade do preço proposto pela empresa, em atendimento ao
Despacho GDG 0584642.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/08/2019, às 17:16, 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
0584924 e o código CRC 9151B7C4.

0006802-46.2019.6.02.8000 0584924v1
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E-mail - 0584929

Data de Envio: 
  22/08/2019 17:17:14

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE
REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS

Mensagem: 
  Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação da servidora LUCIANA WANDER DE
OLIVEIRA MELO, COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA
COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS, a acontecer na cidade de São Paulo/SP, nas datas de 16 a 18 de
setembro 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
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Seminário Nacional
COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE

REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS
16/09/2019 a 18/09/2019

SAO PAULO - SP

CURITIBA, 2 de julho de 2019

Att: PRISCILA BORGES CAMPOS - Fone: 2126341318
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA AS

MARICA - RJ

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Seminário Nacional: "COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E
ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS", a ser realizado em
SAO PAULO, nos dias 16/09/2019 a 18/09/2019, no MATSUBARA HOTEL, carga horária de 24 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$  4140,00

Total de Pagantes: R$ 4.140,00

Total de Participantes: 001

TOTAL: R$ 4.140,00

A proposta inclui 3 almoços; 6 coffee breaks; a obra LIVRO LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 39ª EDIÇÃO.
Zênite; apostila específica do Seminário, material de apoio e certificado.

O certificado será entregue ao final do curso. O percentual da frequência constará no certificado de acordo
com as listas de presença assinadas no Seminário. Todos os dias, haverá duas listas: uma de manhã, e
outra, à tarde.

Observação aos órgãos/entidades públicas: serão aceitas apenas inscrições de
servidores/empregados/agentes vinculados diretamente à Administração Pública direta e indireta
contratante.
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A cada 4 inscrições neste seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora, a
Zênite fornecerá cortesia para uma quinta inscrição.

Para ver a programação completa, o local de hospedagem e o mapa do evento CLIQUE AQUI.

O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão  da Nota Fiscal, em favor de:

CNPJ: 86.781.069/0001-15
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 2559-  |  Conta Corrente:  26622-1

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

- Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:

* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito.

A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações
anteriores.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109.

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e/ou moral), comprometendo-se a informar antecipadamente à CONTRATANTE.

A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de cortesias para determinado evento.

Esta proposta é válida até:  01/08/19

Rubiane Aparecida dos Santos
Consultora Comercial de Eventos
rubiane.santos@zenite.com.br
4121098666
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ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR

Fone: (41) 2109-8666
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SEI/ANAC - 3138473 - Nota de Empenho https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...

1 of 2 19/06/2019 13:28
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Documento assinado eletronicamente por Altair Gomes Pereira, Gestor Financeiro, Substituto(a), em 17/06/2019, às
16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Walmir Braga da Silva, Ordenador de Despesa, Substituto(a), em 17/06/2019,
às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o
código verificador 3138473 e o código CRC 793D4F80.

Referência: Processo nº 00058.018295/2019-23 SEI nº 3138473

SEI/ANAC - 3138473 - Nota de Empenho https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...

2 of 2 19/06/2019 13:28
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NOTA DE EMPENHO

Atestamos que os dados contidos nesta nota de empenho correspondem aos constantes no Sistema SIAFI.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS JORGE GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO, Coordenador, em 03/06/2019, às 11:43,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rr.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0469934 e o código CRC B601F519.

SEI/TRE-RR - 0469934 - Nota de Empenho https://sei.tre-rr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
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0001043-19.2019.6.23.8000 0469934v2

SEI/TRE-RR - 0469934 - Nota de Empenho https://sei.tre-rr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 
 
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15 
 
 

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 14:19:00 do dia 28/08/2019, 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: RUZK280819141900 

 

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

Certifico que nesta data (28/08/2019 às 14:18) 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 86.781.069/0001-15.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D66.B761.212E.7705 

Gerado em: 28/08/2019 as 14:18:25 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, 28 de agosto de 2019.

 

Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de solicitação de participação

no Seminário: COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E
ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E
SERVIÇOS CONTÍNUOS, a acontecer na cidade de São Paulo/SP, nas
datas de 16 a 18 de setembro do corrente ano, realizado pela
empresa Zênite Cursos,   para a servidora LUCIANA WANDER DE
OLIVEIRA MELO, Chefe da Seção de Almoxarifado (Mat.3090188) ,
conforme proposta anexa (0579555).  

 
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 0584924, no
valor de R$ 4.140,00 ( quatro mil, cento e quarenta reais)..

 
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, inscrita

no CNPJ nº 86.781.069/0001-15, encaminhou-nos 6 (seis) cópias de
Notas de Empenho e Fiscais para realização do curso em tela,
evento 0586226.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

em tela, eventos 0583379 e 0586235.
 
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.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/08/2019, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586236 e o código CRC 2E3CA90E.

0006802-46.2019.6.02.8000 0586236v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2019.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos para a competente

análise.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/08/2019, 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
0586285 e o código CRC 5AA61A1C.

0006802-46.2019.6.02.8000 0586285v1
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E-mail - 0586584

Data de Envio: 
  28/08/2019 18:50:30

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE
REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS

Mensagem: 
  Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação da servidora LUCIANA WANDER DE
OLIVEIRA MELO, COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA
COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS, a acontecer na cidade de São Paulo/SP, nas datas de 16 a 18 de
setembro 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.

Reforçamos que as notas enviadas não foram do mesmo tema proposto.

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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2019.
À SEIC,
 
Para aperfeiçoar a verificação da compatibilidade

de preço, conforme contato telefônico.
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/08/2019, às 11:32, 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
0587607 e o código CRC A2589D82.

0006802-46.2019.6.02.8000 0587607v1
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E-mail - 0588017

Data de Envio: 
  02/09/2019 12:51:31

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE
REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS

Mensagem: 
  Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação da servidora LUCIANA WANDER DE
OLIVEIRA MELO, COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA
COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS, a acontecer na cidade de São Paulo/SP, nas datas de 16 a 18 de
setembro 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.

Reforçamos que as notas enviadas não foram do mesmo tema proposto.

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
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E-mail - 0589555

Data de Envio: 
  04/09/2019 12:51:35

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE
REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS

Mensagem: 
  Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação da servidora LUCIANA WANDER DE
OLIVEIRA MELO, COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA
COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS, a acontecer na cidade de São Paulo/SP, nas datas de 16 a 18 de
setembro 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.

Reforçamos que as notas enviadas não foram do mesmo tema proposto.

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

E-mail SEIC 0589555         SEI 0006802-46.2019.6.02.8000 / pg. 49



05/09/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=PFP8K6B88VOLR&View=Message&Print=Yes&Number=2827&FolderI…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=PFP8K6B88VOLR&View=Message&Print=Yes&Number=2827&FolderID=9 1/2

De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: "Manuella Ribeirete Silva" <manuella.silva@zenite.com.br>
Data: 05/09/2019 03:07 PM
Assunto: Re: [seic] Contato Zênite  urgente

 Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação da servidora LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA
MELO, COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E
SERVIÇOS CONTÍNUOS, a acontecer na cidade de São Paulo/SP, nas datas de 16 a 18 de setembro 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.

Reforçamos que as notas enviadas não foram do mesmo tema proposto.

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
 
 
 

From: Manuella Ribeirete Silva <manuella.silva@zenite.com.br>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 5 Sep 2019 17:47:54 +0000
Subject: [seic] Contato Zênite  urgente
 
 
 
 
 
Atenciosamente,
 
 
Boa tarde Sr Antonio
Recebemos o seu contato, o senhor precisa de informação sobre o Seminário, para formalizar  a nota de empenho
ou documentos para contratação?
Sra Raquel Helena, nos solicitou proposta para 2 eventos,
O seu contato seria para formalizar esses eventos?
Para maiores informações, poderia nos passar seu fone para contato?
 
COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017
ALTERADA PELA IN Nº 07/2018"que será realizado em outubro de 2019, em FORTALEZA/CE.

DESAFIOS ATUAIS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – SOLUÇÕES DE QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÕES E
CONTRATOS CONFORME A LEI Nº 8.666/1993, A LEI Nº 13.303/2016 E OS ENTENDIMENTOS DO TCU"que será
realizado em novembro de 2019, em SAO PAULO/SP.
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Atenciosamente,
 

Manuella Ribeirete Silva
Consultora Comercial de Eventos
manuella.silva@zenite.com.br
Fone: (41) 2109-8666
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS 

NOTA DE EMPENHO Nº 1396/2019 - PROPLAD/REIT (11.01.01.05) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Manaus-AM, 29 de Agosto de 2019

 NE_CAPACITAO_GEZIEL.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 29/08/2019 09:38 ) 

JACQUELINE DE SOUZA FEITOSA 
TECNICO EM SECRETARIADO

2230187

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  https://sig.ifam.edu.br/documentos/

informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  1396 2019 NOTA DE EMPENHO 29/08/2019
e o código de verificação: 9a5a3edad6
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Seminário Nacional
COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE

REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS
16/09/2019 a 18/09/2019

SAO PAULO - SP

CURITIBA, 2 de julho de 2019

Att: PRISCILA BORGES CAMPOS - Fone: 2126341318
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA AS

MARICA - RJ

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Seminário Nacional: "COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E
ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS", a ser realizado em
SAO PAULO, nos dias 16/09/2019 a 18/09/2019, no MATSUBARA HOTEL, carga horária de 24 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$  4140,00

Total de Pagantes: R$ 4.140,00

Total de Participantes: 001

TOTAL: R$ 4.140,00

A proposta inclui 3 almoços; 6 coffee breaks; a obra LIVRO LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 39ª EDIÇÃO.
Zênite; apostila específica do Seminário, material de apoio e certificado.

O certificado será entregue ao final do curso. O percentual da frequência constará no certificado de acordo
com as listas de presença assinadas no Seminário. Todos os dias, haverá duas listas: uma de manhã, e
outra, à tarde.

Observação aos órgãos/entidades públicas: serão aceitas apenas inscrições de
servidores/empregados/agentes vinculados diretamente à Administração Pública direta e indireta
contratante.
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A cada 4 inscrições neste seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora, a
Zênite fornecerá cortesia para uma quinta inscrição.

Para ver a programação completa, o local de hospedagem e o mapa do evento CLIQUE AQUI.

O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão  da Nota Fiscal, em favor de:

CNPJ: 86.781.069/0001-15
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 2559-  |  Conta Corrente:  26622-1

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

- Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:

* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito.

A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações
anteriores.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109.

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e/ou moral), comprometendo-se a informar antecipadamente à CONTRATANTE.

A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de cortesias para determinado evento.

Esta proposta é válida até:  01/08/19

Rubiane Aparecida dos Santos
Consultora Comercial de Eventos
rubiane.santos@zenite.com.br
4121098666

2 
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ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR

Fone: (41) 2109-8666
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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    : 02Set19 NUMERO: 2019NE001987 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA

 EMITENTE   : 080011/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

 CNPJ       : 03773524/0001-03 FONE: (19) 3231-9500 R. 2401, 2413, 2404

 ENDERECO   : RUA BARAO DE JAGUARA, 901        CENTRO

 MUNICIPIO  : 6291 - CAMPINAS                            UF: SP CEP: 13015-001

 CREDOR     : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

 ENDERECO   : AV SETE DE SETEMBRO, 4698 - 3 E 4 ANDAR - BATEL

 MUNICIPIO  : 7535 - CURITIBA                            UF: PR CEP: 81170-290

 TAXA CAMBIO:

 OBSERVACAO / FINALIDADE

 INSCRIçãO DE SERVIDORES EM CURSO - COORDENADORIA DE COMPRAS.

 BANCO:001 - AG:3041 - CC:84229-X

 CLASS : 1 15116 02122057142560035 149180 0100000000 339039 080045

 TIPO  : ORDINARIO  MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE

 AMPARO: LEI8666           INCISO: 02     PROCESSO: PROAD15371/2019

 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP / 7107

 ORIGEM DO MATERIAL      :

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

 VALOR ORIGINAL :               8.280,00

 OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS********************************************

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

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

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

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

MARINA
YOKO
MIURA DE
PAULA

MARIA INES
CORREA DE
CERQUEIRA
CESAR
TARGA:3509
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                         SERVICO PUBLICO FEDERAL

 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

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

                                                                  PAGINA:   2

 EMISSAO  : 02Set19     NUMERO: 2019NE001987   PROCESSO: PROAD15371/2019

 EMITENTE : 080011/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

 CREDOR   : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:              8.280,00

                                        VALOR DO SEQ. :              8.280,00

 OBJETO: INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO - COORDENADORIA DE COMPRAS.

 INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS SUETSUGO MITSUSE E CHRISTIANO CARNEIRO

 FERREIRA NO CURSO "COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE

 REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS", QUE SERÁ REALIZADO, NO

 PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2019, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS-

 AULA, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

 VLR UNIT R$4.140,00 - VLR TOTAL R$8.280,00

 PRAZO DE PAGAMENTO: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA

 FISCAL, DEVIDAMENTE CERTIFICADA, NA SEDE DESTE E. TRIBUNAL.

 OBSERVAÇÕES: CONTATO COM O SR. RENATO FRATTARUOLO, PELO TELEFONE (19)

 3236-3380, RAMAL 2233, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A PARTIR DAS 12 HORAS.

                                          T O T A L  :               8.280,00

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

        MARIA INÊS C. C. C. TARGA              MARINA Y. M. DE PAULA

        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO
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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.
Senhor Assessor,
 
Uma vez cumprida a orientação, evento 0590639,

segue para análise e continuidade
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 05/09/2019, às 16:33, 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
0590640 e o código CRC C5959F3F.

0006802-46.2019.6.02.8000 0590640v1
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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 : 0006802-46.2019.6.02.8000
INTERESSADO : LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO

ASSUNTO : SEMINÁRIO: COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
CONTÍNUOS

 

Parecer nº 1824 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 
Trata o presente procedimento de pretensão

de contratação da empresa ZENITE INFORMACAO E
CONSULTORIA S/A, inscrita no CNPJ nº 86.781.069/0001-15 
 conforme proposição inicial (0579139), para participação da
ervidora LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO , Chefe
da Seção de Almoxarifado, no   Seminário: COMO PLANEJAR
A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE
REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS,
que ocorrerá na cidade de São Paulo/SP, nas datas de 16 a 18
de setembro do corrente ano,  sendo o investimento no
valor  de R$ 4.140,00 ( quatro mil, cento e quarenta reais),
conforme proposta comercial  0579555.

 

2. DO PROCEDIMENTO

 
No evento 0583298, 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, porém 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.

Constam dos autos as certidões negativas extraídas
do SICAF, bem como os resultados negativos das pesquisas
feitas ao CADIN e declaração negativa de prática de
nepotismo, CADIN e CEIS  (0583224), Consulta TCU e CNJ
(0586235).

A compatibilidade do preço ofertado foi atestada
pela SEIC nos  despachos 0586236 e 0590640.  

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

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

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

                    Nesse sentido,  a Orientação Normativa de nº 18,
de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União - AGU
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, 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
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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
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
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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,
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
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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  0579139

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   

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   0579555

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

X  0583298

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  0583298

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

X  0583298

12A proposta de preços demonstra-se compatível com os
preços X  

0586236 e 

0590640
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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  0583379

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  

 

0583379

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  0583379

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  0586235

 

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 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A,
inscrita no CNPJ nº 86.781.069/0001-15   conforme
proposição inicial (0579139), para participação da
ervidora LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO , Chefe
da Seção de Almoxarifado, no   Seminário: COMO PLANEJAR
A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE
REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS,
que ocorrerá na cidade de São Paulo/SP, nas datas de 16 a 18
de setembro do corrente ano, sendo o investimento no
valor de R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais),
conforme proposta comercial  0579555, tudo com fundamento
no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
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Assessor Jurídico, em 05/09/2019, às 16:57, 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
0590650 e o código CRC 9C5FC10A.

0006802-46.2019.6.02.8000 0590650v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,

 

Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, inserto
no Parecer 1824 (0590650), a qual opina pela possibilidade da contratação diante da
inexigibilidade verificada, bem como a sugestão do reconhecimento da inexigibilidade e
a consequente ratificação da autoridade competente, RECONHEÇO, com fulcro no art.
25, caput, da Lei nº 8.666/1993, a inexigibilidade de licitação nos presentes autos
para a contratação da ZENITE INFORMACÃO E CONSULTORIA S/A, inscrita no CNPJ nº
86.781.069/0001-15, conforme proposição inicial (0579139), para participação da
ervidora LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe da Seção de
Almoxarifado, no Seminário: COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O
TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS, que ocorrerá na
cidade de São Paulo/SP, nas datas de 16 a 18 de setembro do corrente ano, sendo o
investimento no valor de R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais), conforme
proposta comercial  0579555.

 

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

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/09/2019, às 08:55, 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
0590740 e o código CRC B89EF0A3.
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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 : 0006802-46.2019.6.02.8000
INTERESSADO : LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO

ASSUNTO : SEMINÁRIO: COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
CONTÍNUOS

 

Decisão nº 2609 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de requerimento da servidora Luciana Wander
de Oliveira Melo, Chefe da Seção de Almoxarifado, designada pela
Portaria Presidência nº 29/2019, de 28/01/2019, acerca de
sua participação no Seminário "COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO
E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E
SERVIÇOS CONTÍNUOS", a realizar-se, no período de 16 a 18 de
setembro do corrente ano, na cidade de São Paulo - SP,
promovido pela empresa Zênite Cursos, cujo investimento está
estimado em R$7.866,00 (sete mil oitocentos e sessenta e seis
reais), incluídas as inscrições, passagens aéreas e diárias, conforme
se infere na Informação 5021 (0583298).

Embora reconheça como razoáveis as ponderações
apostas no referido pedido e a aquiescência da Diretoria-Geral, vez
que a capacitação está relacionada com as competências de atuação
da função da servidora em tela, é de extrema importância reconhecer
a contenção orçamentária que afeta consideravelmente este
Tribunal, o que demanda extrema precaução quando do deferimento
para participação em cursos ministrados em outras unidades
federativas, face aos custos com as necessárias despesas.

Outrossim, há que se considerar que este Tribunal
atingiu mais de 100% do limite orçamentário relativo às capacitações
funcionais, razão pela qual, pautado pelos critérios de oportunidade
e conveniência, INDEFIRO a participação da servidora, ao tempo em
que determino o retorno dos autos para a requerente, com vistas
a que verifique a possibilidade de apresentação de outra proposta
de capacitação com menor custo, preferencialmente realizada em
Maceió ou mediante plataforma de ensino à distância,
objetivando reduzir os custos a serem arcados pelo Tribunal, assim
como vislumbrar a possibilidade de capacitar um número maior de
servidores daquela unidade.

Retorne o presente procedimento à unidade demandante,
à SAD e à SGP para ciência da presente decisão.

Outrossim, considerando a necessidade de controlar o
orçamento do Tribunal para evitar desequilíbrio financeiro relativo às
capacitações e proporcionar o treinamento de um maior número de
servidores da mesma área, determino que a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF, faça constar, nas
suas Informações, no campo RESUMO/INSTRUÇÃO, a notícia acerca
das capacitações realizadas pelos servidores a serem treinados.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
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11.419/2006.
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2019.
À CODES/SRACF para ciência da decisão

2609 0591238 e demais proviências dela decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 12/09/2019, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
Acuso ciência da Decisão 2609 (0591238), e remeto

o feito à SEALMOX, para igual providência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2019, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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