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

 

REQUERIMENTO

 

Senhor Secretário,
 
PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO está

disponibilizando um curso completo de licitações e contratos, que  tem como foco uma
visão completa do tema, objetivando uma maior segurança jurídica para tomada de
decisões relacionadas a matéria, trazendo material atualizado, contendo decisões do TCU e
orientações normativas da AGU, no período de 27/05/2019 a 30/05/2019, na cidade de
Brasília/DF, como consta do anexo (0514197).

 
Destaco que a aludida empresa possui notória especialidade na área de

cursos voltados à Administração Pública, contando, com a recorrente participação de
servidores do Quadro deste Regional em cursos promovidos pela aludida empresa.

 
Assim sendo, considerando designação desses subscritores para atuarem

como na Comissão Permanente de Licitação deste Regional, por conduto da Portaria da
Presidência nº 291/2018 (0414996),  somado ao fato de que existe a necessidade de
capacitação e atualização sobre o tema objeto do curso, surge como imprescindível a
necessidade de atualização na matéria, máxime quando se considera as novidades
legislativas que surgiram e serão debatidas no referido evento, considerando-se para tanto a
amplitude do mesmo, tudo objetivando o exercício seguro da missão administrativa a
nós incumbida.

 
Assim sendo, encareçemos a Vossa Senhoria levar o fato ao conhecimento

da Presidência deste Regional, de forma a direcionar os esforços administrativos que
conduzam a nossa paricipação no curso mencionado, vez que resguarda a pertinência
temática, sem olvidar que o mérito administrativo, calcado na conveniência e oportunidade,
deva ser exercida por essa Alta Administração.

 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da Comissão, em
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18/03/2019, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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