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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

Memorando nº 758 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Maceió, 30 de agosto de 2019.

Para: Presidência.
Assunto: Solicitação de participação em curso. Plano Anual de Capacitação - 2019.
ACAGE.

 

Exmo. Senhor Desembargador Presidente,
 
Consta do Plano Anual de Capacitação 2019 aprovado por essa

Presidência  (0506814), constante do P.A. 0007119-78.2018.6.02.8000 a
demanda de servidores desta Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
(ACAGE) pela participação no Curso COMO ELABORAR E JULGAR A
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN
Nº05/2017 ALTERADA PELA IN Nº 07/2018, a ser promovido pela empresa
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15,
cujo custo unitário de inscrição corresponde ao valor de R$ 4.440,00 (quatro
mil, quatrocentos e quarenta reais).

 
Nesse sentido, encaminhamos proposta e programa do

evento (0587585 e 0587586), informando que a empresa promoverá o referido
curso no período de 21 a 24 de outubro de 2019, em Fortaleza-CE, com a
finalidade de que,  havendo aquiescência de Vossa Excelência com o presente
pleito, sejam adotadas as providências necessárias à contratação, além da
cobertura das despesas com diárias e passagens aéreas.

 
Tomando por base o que consta do Plano Anual de Capacitação

2019, indicamos os servidores Maria José Costa da Silva e  Wilton Daniel
Félix de Lima, para participarem do mencionado evento.
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Acrescentamos que o curso em pauta abordará dentre os diversos
temas: planilhas que devem instruir o processo nas contratações de terceirização
com dedicação exclusiva de mão de obra,  definição de preços estimado e
máximo, encargos variáveis e encargos que decorrem de determinação legal,
salário e benefícios dos empregados envolvidos na prestação dos serviços, regra
de edital, saneamento de vícios da planilha – cabimento e limites, conta
vinculada (demonstrativo dos itens na planilha),  fato gerador (demonstrativo
dos itens na planilha), principais impactos da reforma trabalhista na planilha de
custos e formação de preços, jornada de trabalho, intervalo intrajornada, aviso-
prévio, regimes de tributação e composição da planilha, principais
entendimentos da jurisprudência trabalhista e do TCU, portanto, possui
significativa importância para as atividades desenvolvidas nesta Assessoria.

 
Por oportuno, juntamos a declaração do SICAF (0587589),  a

consulta ao CADIN (0587591) e ao portal da transparência - CEIS (0587590),
demonstrando a regularidade da empresa para contratar com a administração
pública.

 
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES, Assessor-Chefe, em
30/08/2019, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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