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

 

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas
 
 
Referência: Solicitação. Autorização. Curso Avançado de
Atualização de Pregoeiros Grupo Negócios Públicos.
 
 
Preliminarmente, justificamos o encaminhamento do presente
requerimento à V.Exª com fulcro na legislação vigente do Pregão
Eletrônico que balisa como única autoridade hierarquicamente
superior os pregoeiros no âmbito da desta Unidade Gestora, Lei
10.520/02, Art. 3º, inciso IV, Decreto 5.450/2005, Art. 8º.
 
Nesse sentido, solicitamos de V.Exª a possibilidade de avaliar a
participação dos servidores designados como Pregoeiros Oficiais
desta Egrégia Corte Eleitoral, Portaria nº 120/2018 TRE/AL/PRE, no
evento de CAPACITAÇÃO promovido pelo Grupo Negócios Públicos,
n o período de 14 a 18 de outubro/2019 (folder: dados do
evento).
 
A instituição promotora do evento, GRUPO NEGÓCIOS PÚBLICOS,
disponibilizará a 13ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS
AVANÇADOS SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO , última
oportunidade no presente exercício financeiro para efetiva
participação em evento de capacitação desse porte, pois
consideramos a impossibilidade da ausência dos pregoeiros
oficiais até o final do Pleito de 2020.
 
Destacamos a condução dos certames visando às contratações de
APOIO ADMINISTRATIVO no ANO ELEITORAL, com uma média
computada de mais de 60 (sessenta pregões) no primeiro semestre
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que antecede as eleições, todos sob a responsabilidade única dos
Pregoeiros TRE/AL na fase externa do Pregão Eletrônco.
 
Diante disso, reforçamos a importância e responsabiliade dos
servidores acima indicados, essenciais para lidar com os constantes
desafios de uma atuação que exige conhecimentos multidisciplinares,
evitando falhas na fase externa do Pregão Eletrônico que poderiam
comprometer as futuras contratações do pleito que se avinzinha.
 
Pelo exposto, sendo da aquiescência de V. Exª, solicitamos que o
presente processo seja encaminhado para Unidade de Recursos
Humanos, junto à Seção de competência em razão da necessidade de
instruir o pedido.
 
 
Respeitosamente,
N.Termos.
P. Deferimento.
 
 

JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO

WEBER BEZERRA CAVALCANTI

PREGOEIROS/TRE-AL

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/08/2019, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/08/2019, 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
0580158 e o código CRC 363F73C1.

0006883-92.2019.6.02.8000 0580158v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2019.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para análise, na

sua unidade competente, acerca das despesas deste órgão
para promover as participações dos servidores JOÃO
HERMÍNIO DE BARROS NETO e WEBER BEZERRA
CAVALCANTI, na 13ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS
AVANÇADOS SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO, no período de
14 a 18 de outubro/2019 (0580166).

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/08/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580202 e o código CRC 0C6AF504.

0006883-92.2019.6.02.8000 0580202v1
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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.
Em atenção ao despacho GPRES 0580202,

encaminho os autos à CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 16/08/2019, às 08:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581720 e o código CRC B3BA8FAC.

0006883-92.2019.6.02.8000 0581720v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4988 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

 
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os presentes autos de solicitação dos Pregoeiros

deste Regional, visando a participação na  13ª SEMANA
NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO
ELETRÔNICO, que será realizado em Foz do Iguaçu/PR, de 14 a 18
de outubro de 2019, a ser promovido pelo Instituto Negócios
Públicos.

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros
abaixo:
DETALHAMENTO DO CURSO
ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO 13º Semana Nacional de Estudos Avançados sobre
Pregão Eletrônico

SERVIDORES
INDICADOS

João Hermínio de Barros Neto e Weber Bezerra
Cavalcanti

PERÍODO 14 a 18 de outubro de 2019

EMPRESA
PROPONENTE Instituto Negócios Públicos

LOCAL Foz do Iguaçu/PR

DESPESAS

Inscrição: R$7.629,90(proposta
personalizada 0582593)
Diárias: R$6.132,00
Passagens: R$4.000,00 (valor estimado)
 
TOTAL: R$17.761,90(dezssete mil setecentos
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e sessenta e um reais e noventa centavos)

 
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 a despesa em
tela, calculada em R$17.761,90(dezssete mil
setecentos e sessenta e um reais e noventa
centavos), com as inscrições, diárias e
passagens dos servidores.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos consulta ao SICAF,  Declaração
antinepotismo, CEIS e CADIN

INSCRIÇÕES Ainda não realizadas

 
Por fim, sugerimos  que os autos evoluam para análise e

manifestação das unidades superiores acerca do exposto.
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 20/08/2019, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582373 e o código CRC CC2D82C3.

0006883-92.2019.6.02.8000 0582373v22
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Curitiba, 19 de Agosto de 2019

Proposta nº 25.777/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

A/C: SUZANA DA SILVA NUNES

Encaminho a proposta acerca do 13º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre 

Pregão, evento que será realizado no período de 14 a 18 de Outubro de 2019 na cidade de Foz do 

Iguaçu/PR.

1. INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO:

Inscrições Valor por Inscrição Desconto Total do Investimento

2 4.385,00  1.140,10  7.629,90

2. O INVESTIMENTO PARA CONTRATAÇÃO CONTEMPLA:

Inscrição no evento, Jantar de abertura, 04 (quatro) Almoços, 07 (sete) Coffee- breaks, Material de apoio, 

Certificado registrado em cartório, Livro “Legislação: Licitações - Pregão Presencial e Eletrônico - Leis 

Complementares” e Apostila com conteúdo exclusivo do evento.

3. SOBRE O EVENTO

A busca por conhecimento e capacitação na Administração Pública tem sido constante, principalmente por 

agentes que atuam nas áreas de Licitações e Contratos Administrativos, como os pregoeiros. Com o 

reconhecimento e a satisfação de realizar o maior evento de capacitação em Pregão do país, o “Congresso 

Brasileiro de Pregoeiros”, o Instituto Negócios Públicos preparou uma semana de estudos avançados sobre 

o tema. Com profissionais renomados e preparados, esta semana trará de forma dinâmica e aprofundada , 

a informação, o conhecimento, a ciência doutrinária e jurisprudencial mais diligente e atual sobre o Pregão 

e seus principais entendimentos. Participe do 13º Pregão Week e tenha a melhor capacitação em prol do 

melhoramento das atividades públicas para tomar as decisões mais importantes com clareza , 

responsabilidade e transparência.

4. PÚBLICO-ALVO

Pregoeiros, membros da Comissão de Licitação, Assessores Jurídicos, Ordenadores de Despesas , 

Autoridades Superiores, Servidores Integrantes do Controle Interno e de Tribunais de Contas , 

Administradores Públicos em geral e demais interessados em aprofundar os conhecimentos em Licitação 

na modalidade Pregão e temas correlatos.

5. CARGA HORÁRIA

34 (trinta e quatro) horas.

6. LOCAL E DATA

Instituto Negócios Públicos

Telefone: (41) 3778-1717

WhatsApp: (41) 98877-0234

falecom@institutonp.com.br

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 

111 - 10º Andar - Campo 

Comprido - Curitiba/PR

CEP: 81200-526
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Mabu Thermas Grand Resort

Av. das Cataratas, 3175

Foz do Iguaçu/PR

Reservas: 4020-4100 / 0800-41-7040

14 a 18 de outubro de 2019

7. INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO:

O pagamento deve ser realizado em parcela única.

Emitir ao Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP 

Ltda, inscrita no CNPJ nº. 10.498.974/0001-09, IE - Isenta, estabelecida na Rua Dr. Brasílio Vicente de 

Castro, 111 - 10º Andar - Campo Comprido - Curitiba/PR - CEP: 81200-526. Devendo o respectivo 

pagamento ser efetuado através de uma das contas:

Banco do Brasil

AG.1622-5

Conta: 105678-6

Caixa Econômica Fedral

AG.0372

Conta: 1177-9

OP. 003

Bradesco

AG.3451-7

Conta: 39.019-4

Atenciosamente,

ALINE DOS SANTOS

Consultor Comercial

8. VALIDADE DA PROPOSTA: 14/10/2019

Instituto Negócios Públicos

Telefone: (41) 3778-1717

WhatsApp: (41) 98877-0234

falecom@institutonp.com.br

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 

111 - 10º Andar - Campo 

Comprido - Curitiba/PR

CEP: 81200-526
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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: 10.498.974/0001-09

Razão Social: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS
NA ADMNIISTRACAO PUB

Nome Fantasia: INP

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/11/2019

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 18/11/2019

FGTS 23/08/2019

Trabalhista Validade: 07/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/11/2019

Receita Municipal Validade: 30/08/2019

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 12:20 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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20/08/2019 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:

10.498.974/0001-09

Data da consulta: 20/08/2019 12:34:39
Data da última atualização: 20/08/2019 04:45:10

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

Nenhum registro encontrado
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03736944403Usuário:

20/08/2019 12:50:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD Adimplente10498974

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, 20 de agosto de 2019.
À senhora Secretária da SGP, encaminhoa

Informação SRACF/CODES 0582373, para análise e
deliberação.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 20/08/2019, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583301 e o código CRC 5002889F.

0006883-92.2019.6.02.8000 0583301v1
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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 dos Pregoeiros deste Regional,

com vistas à participação na 13ª SEMANA NACIONAL DE
ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO , cuja
ação possui previsão no Plano Anual de Capacitação 2019 e há verba
suficiente para atendê-la. O Curso será promovido pelo Instituto
Negócios Públicos, no período de 14 a 18 de outubro de 2019, em
Foz do Iguaçu/PR.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
4 9 8 8 0582373, 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 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583408 e o código CRC A447B5B2.

0006883-92.2019.6.02.8000 0583408v1
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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 concerne à aferição da compatibilidade de preço.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 22/08/2019, às 16:58, 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
0584638 e o código CRC 465782FF.

0006883-92.2019.6.02.8000 0584638v1
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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 0584638.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/08/2019, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584920 e o código CRC 6D697EDD.

0006883-92.2019.6.02.8000 0584920v1
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E-mail - 0584939

Data de Envio: 
  22/08/2019 17:22:27

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

Para:
    falecom@institutonp.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - 13ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO
ELETRÔNICO

Mensagem: 
  Prezados,

Para darmos andamento à contratação de Inscrição / Participação 13ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS
AVANÇADOS SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO,no período de 14 a 18 de outubro/2019 a acontecer na cidade
de Foz do Iguaçu/PR, 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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE 

SEÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS 
 

INFORMAÇÕES PARA ENTREGA E  
APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL 

 
1) Declaração de Optante: 
 

Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES, instituição sem fins lucrativos, de 
caráter filantrópico ou Associação Civil, deverá apresentar ao TRE/RN, junto com 
a nota fiscal/fatura, declaração de que trata a Instrução Normativa da Secretaria da 
Receita Federal nº 480, de 15/12/2004, na forma dos Anexos II, III ou IV, 
conforme o caso, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena 
de serem realizadas as retenções previstas na referida Instrução Normativa. 
 

2) Emissão de nota fiscal:  
 

Deverá ser emitida uma nota fiscal para cada empenho recebido, nominando-se os 
itens conforme consta do mesmo. Ademais, o CNPJ do emitente da nota fiscal 
deverá coincidir com o CNPJ do credor, declarado na Nota de Empenho.  
 

3) Entrega dos documentos fiscais: 
 

Local de entrega: Seção de Formação e Aperfeiçoamento - SFA 
Endereço: Av. Rui Barbosa, 215, Tirol - CEP 59015-290  - Natal/RN – Prédio 
Sede do TRE-RN 
Horário: 12h00 às 19h00, de segunda à quinta-feira e 08h00 às 14h00 às 
sextas-feira. 

 
A entrega deverá ser antecipadamente programada com a Seção de Formação e 
Aperfeiçoamento do TRE/RN, com a Sras. Teresa Câmara ou Paula Karina, bem 
como o Sr. André Leal pelos tel.: (84) 3654-5372/5373, e-mail: sfa@tre-rn.jus.br. 

 
SEÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS 

SCS/TRE/RN 
Fone: (84) 3654 – 5258 / 5259 / 5260 / 5261 

e-mail: scs@tre-rn.jus.br 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 3º, XI 
 
 

Ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte 
 
 

Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº. 
....... DECLARA ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de não incidência na fonte 
do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 
64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), nos termos da Lei Complementar 
nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 
 

Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
 
I - preenche os seguintes requisitos: 
 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 

emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de 
suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que 
venham a modificar sua situação patrimonial; 

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da 
Receita Federal; 

 
 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso 
de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, 

imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a 
falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 
nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela 
concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à 
falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária 
(art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 
 

Local e data...................................................... 
 

                                               Assinatura do Responsável 
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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    : 10Jul19 NUMERO: 2019NE000295 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA

 EMITENTE   : 070008/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE

 CNPJ       : 05792645/0001-28 FONE: (84)3654-6000

 ENDERECO   : AVENIDA RUI BARBOSA, 215         TIROL, NATAL -RN

 MUNICIPIO  : 1761 - NATAL                               UF: RN CEP: 59015-290

 CREDOR     : 10498974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTU

 ENDERECO   : LOURENCO PINTO 196 ANDAR 3 CENTRO

 MUNICIPIO  : 7535 - CURITIBA                            UF: PR CEP: 80010-160

 TAXA CAMBIO:

 OBSERVACAO / FINALIDADE

 DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 25, INC.

 II E § 1° C/C O ART. 13, INC. VI, BEM COMO O ART. 26, CAPUT, TODOS DA LEI Nº

 8.666/1993 - 2019LI000288 - 2019PE000479 - PROCOLO PAE Nº 6198/2019.

 CLASS : 1 14120 02122057020GP0024 084586 0100000000 339039 070209 ERN TREINA

 TIPO  : ORDINARIO  MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE

 AMPARO: LEI8666           INCISO: 02     PROCESSO: PAE 6198/2019

 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RN / 1761

 ORIGEM DO MATERIAL      :

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

 VALOR ORIGINAL :               4.385,00

 QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS*********************************

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

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

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

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:              4.385,00

                                        VALOR DO SEQ. :              4.385,00

 INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR, LOTADO NO NÚCLEO DE LICITAÇÕES DESTE REGIONAL

 NA SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO - 13° PREGÃO WEEK, PRO-

 MOVIDA PELA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA, A SER REALI-

 ZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE FOZ IGUAÇU/PR.

                                          T O T A L  :               4.385,00

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

        SIMONE MARIA DE O.S.MELLO              NELSON  QUEIROZ OLIVEIRA

        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO
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agnis@negociospublicos.com.br

Para: livia.almeida.BK_CONSULTORIA@petrobras.com.br
Assunto: RES: Autorização de serviço ( 10205/2019 ) Empregada JESSICA DE ANDRADE 

FURTADO - TREINAMENTO - 13º Pregão Week no período de 14/10/2019 a 
18/10/2019.

De: livia.almeida.BK_CONSULTORIA@petrobras.com.br <livia.almeida.BK_CONSULTORIA@petrobras.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 6 de agosto de 2019 13:10 
Para: falecom@institutonp.com.br 
Cc: elianebrandao.BK_CONSULTORIA@petrobras.com.br; matriculasexternas@petrobras.com.br 
Assunto: Autorização de serviço ( 10205/2019 ) Empregada JESSICA DE ANDRADE FURTADO - TREINAMENTO - 13º 
Pregão Week no período de 14/10/2019 a 18/10/2019. 
 

Prezados, 

Segue a autorização de serviço nº 10205/2019 para a participação no evento 13º Pregão Week 
pelo(s) funcionário (s) abaixo. 

O pagamento será efetuado pela Petrobras mediante o protocolo da Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços no portal Petronect, conforme orientado nesta autorização de serviço. 

Por gentileza, confirmar a(s) inscrição(ões) do(s) mesmo(s). 

O aceite desta(s) inscrição(ões) implicará no aceite da forma de pagamento informada. 

Atenciosamente. 

 
 
 
PETROBRAS 
RH/UP/RE 

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO  
 

Empresa: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL  ESTUDOS E PESQUISAS 

NA ADMNIISTRACAO PUBLICA  INP  LTDA" 

CNPJ: 10.498.974/0001-09 

Contato: Agnes 

Telefone: 41 37781717 
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e-mail: falecom@institutonp.com.br 

 

EVENTO 
 
Autorizamos a(s) inscrição(ões) do(s) empregado(s) da Petrobras abaixo relacionado(s) no 
treinamento  13º Pregão Week que irá acontecer na cidade Paraná, no período de 14/10/2019 a 
18/10/2019. 

 
Dados dos Participantes 

Nome: JESSICA DE ANDRADE FURTADO 

e-mail: jessica@petrobras.com.br 

Telefone: (21)2166-0096 

Lotação: SBS/OGBS/OPCA 

 

DADOS PARA A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO   - (((ATENÇÃO PARA A LEITURA DE 
TODOS OS ITENS ABAIXO))) 
 
Solicitamos remeter confirmação das inscrições para o e-mail: 

 livia.almeida.BK_CONSULTORIA@petrobras.com.br  e  
 matriculasexternas@petrobras.com.br (A/c.: Lívia 

Vasconcelos).                                                                

 
A falta do mesmo inviabilizará o pagamento ora assumido. 
 
Caso o evento seja cancelado, favor para os e-mails citados acima.  
 
FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento no valor de R$ 4.385,00, por participante, será efetuado 30 dias após a apresentação 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Serviços. 
 
AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
 
A Nota Fiscal de Prestação de Serviços só deverá ser emitida pelo FORNECEDOR (Cit Med) após 
vocês RECEBEREM   um email   autorizando a emissão da NF-e de Serviços, 
autorização esta  que será enviada pela equipe de Matrículas Externas; 
 
A autorização para emissão da NF-e de Serviços ocorrerá quando os serviços forem efetivamente 
executados e aceitos pela Fiscalização através do envio, pelo FORNECEDOR, do DOCUMENTO 
DE EVIDÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO* do empregado no treinamento CONTRATADO para os 
e-mails livia.almeida.BK_CONSULTORIA@petrobras.com.br  e 
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matriculasexternas@petrobras.com.br. 
 
 
Caso o mesmo não seja enviado, em até 15 dias após o início do evento entenderemos que o 
treinamento não ocorreu e esta autorização perderá o valor.  

 
 
*OBS: Comprovante de participação ou o documento de evidência de participação, poderá 
ser: 

 Lista de presença assinada pelo empregado OU; 
 Declaração da empresa devidamente timbrada que ateste que o empregado realizou 

o curso, treinamento, congresso ou congêneres (que deverá ser enviado após a 
realização do evento) OU; 

 Certificado de participação. 

  
 
Após enviarem o documento de evidência de participação do empregado no referido 
treinamento, solicito que aguardem o retorno num prazo de até 20 dias para receberem um 
outro email  autorizando a emissão da NF.  

Porém, ressaltamos que o prazo de 30 dias para pagamento devem ser contados a partir da 
data de término do evento. 

 
 
 
EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
 
Após o recebimento da autorização de emissão da NF-e de Serviços com o número do pedido e da 
Nota de Liberação, a CONTRATADA efetuará o protocolo da NF no portal Petronect 
(www.petronect.com.br) na aba “pagamento”.    
 
A Petronect é a empresa responsável pela comunicação da Petrobras com o mercado fornecedor e 
também pelo recebimento dos referidos arquivos eletrônicos. 
 
 
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 
 
DADOS PARA FATURAMENTO E ENVIO DA NOTA FISCAL: 
 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
 
PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS 
AVENIDA REPUBLICA DO CHILE, 65 - sala 402 
CENTRO  - Rio de Janeiro - RJ 
CEP 20031-912  
CNPJ: 33.000.167/0001-01  
Insc. Estadual: 78.775.904 
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
· Informar o nome do(s) empregado(s), nome do curso e data da realização; 
 
· Incluir no corpo da nota fiscal que o evento/treinamento foi ministrado nas dependências da 
contratada ou em espaço custeado pela mesma para que não haja desconto, conforme orientação 
do tributário da Petrobras descrita abaixo:  
(A Instrução Normativa (IN) MPS/SRP 03/2005 define em seus artigos 145 e 146, que os serviços 
prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, serão passíveis de retenção de contribuição 
previdenciária com a alíquota de 11% sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço. Para os 
serviços de Treinamento e ensino, contratados com habitualidade, constituindo necessidade permanente de 
contratação pela Petrobras e demais empresa do sistema, mesmo com diferentes fornecedores, estarão sujeitos 
à retenção de 11% sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço, podendo ser deduzido da base 
de cálculo os valores de materiais e equipamentos.) 
 
 
· referenciar o número do pedido informado nesta autorização de serviço. 
 
VALOR DA NOTA 
 
· Por gentileza, não deduzir os impostos, especificar somente o valor bruto.   
 
CÓDIGO DO SERVIÇO 
 
· Por se tratar de treinamento em evento externo, informar o código 8.02 da Lei Complementar 
116/2013.   
 
· O uso de outro código, sem aviso prévio à equipe de Matrículas Externas, resultará em rejeição 
do pagamento. 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
· Junto com o documento de cobrança, protocolar a Certidão de Débitos Relativos a Crédito 
Tributários Federais e a Dívida Ativa da União e o Certificado de Regularidade do FGTS. 
 
· De acordo com o artigo 6º da IN da RFB nº 1.234/2012, as instituições e empresas enquadradas 
no simples, ou que se encaixem em uma das modalidades de isenção de tributação, deverão 
entregar, em cada pagamento, declaração comprobatória, de acordo com os modelos definidos 
na própria IN, que serão arquivadas e ficarão a disposição da Receita Federal.   Tal ação irá 
garantir aos fornecedores de bens e serviços a não aplicação da retenção dos tributos previstos na 
referida IN.  Esclarecemos que a referida declaração só será aceita no protocolo juntamente com o 
documento fiscal, não sendo admitida a entrega em datas posteriores. 
 
· Qualquer declaração deverá ser protocolada juntamente com a nota fiscal e com a data igual ou 
posterior a do documento fiscal.  Declarações enviadas em separado não serão consideradas. 
 
· RECIBOS só serão aceitos mediante apresentação da justificativa de isenção de Nota 
Fiscal (Declaração da Secretaria Municipal de Fazenda). 
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Atenciosamente, 
 

 
Petróleo Brasileiro S.A 

 
Lívia Vasconcelos 
GP/GP-ACORP/SCGP  
Chave BUW8 
Rota: 704-3125 
Externo: (21) 2144-3125 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/08/2019 às 18:08) 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 10.498.974/0001-09.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D5F.0442.7248.2098 

Gerado em: 22/08/2019 as 18:08:18 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E 
PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA 
 
CPF/CNPJ: 10.498.974/0001-09 
 
 

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 18:08:40 do dia 22/08/2019, 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: WYOZ220819180840 

 

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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de solicitação de participação

no 13ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE
PREGÃO ELETRÔNICO,no período de 14 a 18 de outubro/2019 a
acontecer na cidade de Foz do Iguaçu/PR.,   para os servidores JOÃO
HERMÍNIO DE BARROS NETO e WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
ambos pregoeiros, conforme proposta anexa (0582593).  

 
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 0584920, no
valor de R$ 7.629,90 ( sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e
noventa centavos), para os dois servidores.

 
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB, inscrita no
CNPJ nº 10.498.974/0001-09, encaminhou-nos 3 (três) cópias de
Notas de Empenho e Fiscais para realização do curso em tela,
evento 0585013.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

em tela, eventos 0583224 e 0585024.
 
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 22/08/2019, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585025 e o código CRC A75A210A.

0006883-92.2019.6.02.8000 0585025v1
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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 AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento do

Despacho GDG 0584638, para análise.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/08/2019, às 18:17, 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
0585040 e o código CRC 701D9DFD.

0006883-92.2019.6.02.8000 0585040v1
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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 : 0006883-92.2019.6.02.8000
INTERESSADO : JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO - 13º SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO

 

Parecer nº 1737 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação do INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO
BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO
PUBÚBLICA - INP LTDA., CNPJ nº. 10.498.974/0001-09,
conforme proposição inicial (0580158), para participação
dos servidores João Hermínio de Barros Neto e Weber Bezerra
Cavalcanti, pregoeiros deste Regional, no evento 13º Semana
Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão Eletrônico, a se
realizar no período de 14 a 18 de outubro do corrente, na
cidade de Foz do Iguaçu/PR, com o intuito de capacitá-los,
sendo o investimento no valor de R$7.629,90 (sete mil
seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos),  para as
duas inscrições, conforme proposta comercial 0582593.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

No evento 0582373, 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
(0585024).

A compatibilidade do preço ofertado foi atestada
pela SEIC em Despacho 0585025, a partir das notas fiscais
emitidas encaminhadas pela empresa nos
eventos 0583224 e 0585024.

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: 
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"Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos
relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal;"
(...)
"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:
(.. ) 
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
deverão ser comunicados, dentro de 3
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(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
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
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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
10/8/2007).
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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  0580158

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  0580166

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

X  0582373

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  0582373

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

X  0582373

12A proposta de preços demonstra-se compatível com os
preços X  0585025
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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  0583224

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  

 

0583224

1 FGTS X  Vence na data
de hoje (23/08)

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  0583224

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  
0583224 CEIS

0585024 TCU e
CNJ

 

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
do INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -
ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBÚBLICA -
INP LTDA., CNPJ nº. 10.498.974/0001-09, para participação
dos servidores João Hermínio de Barros Neto e Weber Bezerra
Cavalcanti, pregoeiros deste Regional, no evento 13º Semana
Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão Eletrônico, a se
realizar no período de 14 a 18 de outubro do corrente, na
cidade de Foz do Iguaçu/PR,  sendo o investimento no valor
de R$ 7.629,90 (sete mil seiscentos e vinte e nove reais e
noventa centavos),  para as duas inscrições, conforme
proposta comercial (0582593), tudo com fundamento no art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93.
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 Vale ressaltar a iminência de expiração da validade
da certidão de FGTS constante da consulta ao SICAF
(0583224), pelo que se faz necessária sua renovação.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/08/2019, às 18:05, 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
0585146 e o código CRC 73F7517A.

0006883-92.2019.6.02.8000 0585146v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de agosto de 2019.

Senhor Presidente,

 

Trata-se de requerimento firmado pelos Pregoeiros deste Regional, os Senhores João
Hermínio de Barros Neto e Weber Bezerra Cavalcanti (0585146), no sentido de
autorização para participação na 13ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS
AVANÇADOS SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO , evento que acontece em Foz do
Iguaçu, de 14 a 18 de outubro do corrente ano.

 

Em trâmite de instrução, a unidade competente fez juntar a Informação
4988 (0582373), onde aponta que a ação se encontra contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2019 - PAC/2019, objeto dos autos SEI
nº 0007119-78.2018.6.02.8000, bem como observa haver verba suficiente na Ação de
Capacitação de Recursos Humanos para atender a despesa em tela.

 

Foi, ainda, efetivada a juntada das certidões necessárias à análise da regularidade fiscal
da empresa promotora do evento. 

 

Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral emitiu o Parecer
1737 (0585146), no qual opina favoravelmente à contratação da empresa INSTITUTO
NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO
PUBÚBLICA - INP LTDA., CNPJ nº. 10.498.974/0001-09, para participação
dos servidores João Hermínio de Barros Neto e Weber Bezerra Cavalcanti no
mencionado evento, sendo o investimento orçado no valor de R$7.629,90 (sete mil
seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos),  para as duas inscrições,
conforme proposta comercial 0582593, tudo com fundamento no art. 25, caput, da Lei
nº 8.666/93.  

 

Dessa forma, tendo em vista toda a instrução produzida nos autos, em
especial o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, reconheço,
com fulcro no artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação para a
contratação direta da empresa INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -
ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA., CNPJ nº.
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10.498.974/0001-09 para participação dos servidores João Hermínio de Barros Neto e
Weber Bezerra Cavalcanti na 13ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS
SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO, evento que acontece em Foz do Iguaçu, de 14 a 18
de outubro do corrente ano.

 

Assim, torno o procedimento concluso ao Excelentíssimo Desembargador Presidente
deste Tribunal, para, em assim aquiescendo, adotar as providências de que trata o art.
26 da Lei nº 8.666/93.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/08/2019, às 21:10, 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
0586090 e o código CRC 0E046C50.

0006883-92.2019.6.02.8000 0586090v1
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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 : 0006883-92.2019.6.02.8000
INTERESSADOS : Servidores Pregoeiros. TRE-AL.

ASSUNTO :
Curso. Indeferimento. Solicitação. Proposta.
Capacitações. Servidores SAD. João Hermínio de
Barros Neto e Weber Bezerra Cavalcanti.

Decisão nº 2531 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 

Trata-se de requerimento dos servidores João Hermínio
de Barros Neto e Weber Bezerra Cavalcanti, designados como
Pregoeiros deste Tribunal Eleitoral (0580158), nos termos da
Portaria nº 120/2018 TRE/AL/PRE, acerca de suas participações no
evento denominado de "13º Semana Nacional de Estudos Avançados
sobre Pregão Eletrônico", a realizar-se, no período de 14 a 18 de
outubro do corrente, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, promovido pela
empresa INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS
E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBÚBLICA - INP LTDA , cujo
investimento está estimado em R$17.761,90 (dezssete mil setecentos
e sessenta e um reais e noventa centavos), incluídas as inscrições,
passagens aéreas e diárias (0582373).

Malgrado 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 de Pregoeiro, e mormente levando-se em consideração a
recente capacitação do servidor Weber Bezerra Cavalcanti, conforme
Decisão de minha lavra nos autos do procedimento administrativo
n. 0000633-43.2019.6.02.8000 (0505961), é de extrema importânica
reconhecer o contingenciamento orçamentário que
afeta consideravelmente este Tribunal, o que demanda extrema
precaução quando do deferimento para participação em cursos
ministrados em outras unidades da federação, face aos custos com a
emissão de passagens, pagamento de diárias e inscrições.
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Desta feita, pautado nos critérios de oportunidade e
conveniência, INDEFIRO as participações dos servidores eretorno
os autos para os requerentes para que aventem a possibilidade de
apresentação de outra proposta de capacitação com menor custo,
preferencialmente realizada em Maceió ou mediante plataforma de
ensino à distância, com vistas a reduzir os custos do 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, dada a necessidade de controlar o orçamento
do Tribunal para evitar desequilíbrio financeiro relativo às
capacitações, no decorrer de um exercício, e proporcionar o
treinamento de um maior número de servidores da mesma áerea, 
determino que a Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional 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

 
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/09/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588181 e o código CRC 104662A3.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
À CODES/SRACF para ciência da decisão

2531 0588181.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 05/09/2019, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590068 e o código CRC ED3030A2.

0006883-92.2019.6.02.8000 0590068v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
Acuso ciência da Decisão 2531, da Presidência

(0588181).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590109 e o código CRC 859EC8F0.

0006883-92.2019.6.02.8000 0590109v1
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