
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas

TERMO     DE     REFERÊNCIA  

Objeto

Contratação da empresa ONE Cursos (IOC Capacitação LTDA) para capacitação da

servidora Daniela Fonseca de Melo Britto - Oficiala de Gabinete da SGP, por meio

do curso "Prático da Legislação de Pessoal Lei nº 8.112/90 alterada pelas Leis nº

11.784/08,  11.907/09,  12.269/10,  12.527/11  e  13.135/2015  e  aplicação da  Nova

Súmula Vinculante STF nº 33/14 e das ON/MP nº 15/13 e ON/MP Nº 16/13 alterada

pela ON nº 05/14".

Justificativa

O  curso  aborda  conceitos  relacionados  ao  Regime  Jurídico  do  Servidor  Público

Federal, constantes na Lei 8.112/90 e normas constitucionais referentes as normas

gerais de aposentadoria e pensão. As aulas esclarecem questões polêmicas e as

possíveis  interpretações,  preparando  as  servidoras  participantes  a  aplicarem  a

legislação de pessoal de forma eficiente e segura.

Ressalte-se  que  a  necessidade  de  se  capacitar  a  referida  servidora  advém  das

exigências  das  atribuições  por  ela  exercidas  no  âmbito  do  Gabinete  da  SGP,

notadamente  quanto  à  elaboração  de  expedientes  relacionados  à  legislação  de

pessoal, cuja a abordagem é diária.

Descrição e especificação do objeto

"Curso: Prático da Legislação de Pessoal Lei nº 8.112/90 alterada pelas Leis nº

11.784/08,  11.907/09,  12.269/10,  12.527/11  e  13.135/2015  e  aplicação da  Nova

Súmula Vinculante STF nº 33/14 e das ON/MP nº 15/13 e ON/MP Nº 16/13 alterada

pela ON nº 05/14".

Tendo como público-alvo servidores das áreas de Recursos Humanos.

O conteúdo programático se encontra no Anexo 0563993   dos presentes autos   .

Período e Local do Objeto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas

O curso tem duração de 3 (três)  dias,  a ser  realizado  em Brasília/DF  –  12/08  a

14/08/2019.

Dotação Orçamentária

O  curso  está  previsto  no  PAC  2019,  conforme  SEI  nº 0007119-

78.2018.6.02.8000.

Da Inexibilidade 

Conforme o art. 25, II, da Lei 8.666/93 a ONE Cursos (IOC Capacitação LTDA) é uma

empresa  que  presta  cursos  da  presente  natureza,  com  profissionais  de  renome,

sendo de notória especialização, confirmada através do excelente desempenho em

cursos anteriormente contratados por este Regional, nos termos do §1º do art. 25, da

citada Lei, sendo sua contratação essencial e indiscutivelmente a mais adequada à

plena satisfação do objeto do contrato.

Maceió, 10 de julho de 2019

Katherine Maria Ferro Gomes Teixeira

Secretária de Gestão de Pessoas


