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

 

Memorando nº 776 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Maceió, 03 de setembro de 2019.

Para: Presidência
Assunto: Treinamento. Seminário Nacional.  Plano Anual de Capacitação - 2019. ACAGE.

 

Exmo. Senhor Desembargador Presidente,
 
Esta Assessoria tomou conhecimento da realização do "Seminário

nacional 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" a ser promovido pela ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, cujo
custo unitário de inscrição corresponde ao valor de R$ 4.140,00 (quatro mil,
cento e quarenta reais), no período de 25 a 27/11/2019, na cidade de São Paulo-
SP, com duração de 24 (vinte e quatro) horas/aula, nos termos da proposta
anexa (0589010).

 
Para tanto, solicitamos que seja revista a demanda prevista no

Plano de Capacitação 2019, desta Unidade (0506814 e 0473542) alterando a
participação de 01 (um) servidor na capacitação "temas aplicados na
terceirização de serviços de acordo com a IN nº 05/2017 e o  TCU e as
repercussões da reforma trabalhista",  para  a capacitação acima.

 
Por meio do documento Sei nº 0589011 encaminhamos o respetivo

programa, destacando que o objetivo do evento é capacitar o participante
que atua com licitações e contratos enfrenta, no dia a dia, questões polêmicas e
controvertidas que exigem o domínio de todo o processo de contratação
pública. 
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Isto posto, havendo aquiescência de Vossa Excelência com o
presente pleito, sugerimos que sejam adotadas as providências necessárias à
contratação para inscrição da servidora Raquel Helena Paixão Tavares,
inclusive diárias e passagens.

 
Acrescentamos que o curso em pauta abordará dentre os diversos

temas: planejamento das contratações,  gestão de riscos, pesquisa de preços,
cabimento do pregão x resolução COFEA nº 1.116/2019, habilitação, IMR,
saneamento de vícios, fiscalização e gestão dos contratos administrativos,
sistema de registro de preços, portanto, possui significativa importância para as
atividades desenvolvidas nesta Assessoria.

 
Por oportuno, juntamos as certidões quanto à regulariade fiscal

e trabalhista, bem como consulta ao CADIN (0589003, 0589004 e 0589008) da
possível contratada (ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES, Assessor-Chefe, em
03/09/2019, às 15:26, 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 0588930 e o código
CRC 54583A7A.
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