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

 

Memorando nº 38 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 21 de janeiro de 2020.

Para: Diretoria-Geral

Assunto: Proposta - Treinamento - Gestores - Contratos - Eleições

 

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção às tratativas da última reunião da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições, realizada no dia 16 do corrente mês,
solicitamos propostas de três empresas especializadas em treinamentos na
área de contratações públicas, considerando, em especial, o perfil de
palestrantes que já ministraram cursos sobre planilhas de composições de
custos e formação de preços de contratos de terceirização.

Nesse sentido, encaminhamos pedidos às empresas Zênite
Informação e Consultoria S. A. (0646210), Premier Treinamentos (0646211) e
Inove Soluções em Capacitação (0646212). Convém assinalar que a empresa
Zênite Consultoria foi recentemente contratada para inscrição de servidores
no seminário "COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE
PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017 ALTERADA PELA IN Nº 07/2018",
com abordagens sobre: "Passo a passo da elaboração e memorial de cálculo -
aspectos trabalhistas, previdenciários e tributários, principais impactos da
reforma trabalhista na planilha de formação de preços, adoção da conta
vinculada ou do fato gerador e repercussões na planilha". O evento teve entre
os palestrantes a Profª Isis Chamma Dotzer (vide doc. 0587586 do PA
SEI 0007452-93.2019.6.02.8000).

Por seu turno, a empresa Premier Treinamentos foi contratada
também no ano passado para inscrição de servidor no "Curso Completo da
Nova Planilha de Custos e Formação de Preços Segundo a IN 05/17 atuializado
pela Instrução Normativa nº 07 de 2018 e Reforma Trabalhista e ainda, análise
da exequibilidade da proposta na licitação, repactuação e reajustamento de
preços". O curso foi ministrado pelo Prof. Walter Salomão Gouvêa (ver
doc. 0509302 do PA SEI 0001903-05.2019.6.02.8000).

Já a empresa Inove Soluções em Capacitação, foi contratada para
inscrição de servidor no “Curso Pratico Planilha de Custos Como Instrumento
de Fiscalização de Serviços Terceirizados - IN05/2017", ministrrado pelo Prof.
João Luiz Domingues (ver doc. 0381268 do PA SEI 0003968-07.2018.6.02.8000).
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Cabe destacar que também foram mantidos contatos por telefone
com as empresas consultadas, para maiores esclarecimentos. Hoje,
inclusive, recebemos telefonema do Prof. Walter Gouvêa Salomão, solicitando
novas informações, incluindo os editais das contratações anteriores, o que
prontamente atendemos (0649048). Possivelmente, amanhã será encaminhada
nova proposta da Premier Treinamentos, o que nos inclina a sugerir, com a
devida vênia, que seja agendada reunião da CPPE o mais breve possível para a
seleção da proposta que melhor atenda às necessidades de capacitação dos
gestores dos contratos relativos às eleições em que haja dedicação de mão de
obra, atentando-se para o fato de que as empresas consultadas estão abertas
a novas proposições e poderão adaptar a programação do curso de acordo
com o que venha a ser-lhes demandado.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/01/2020, às 16:33, 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
0646200 e o código CRC BA8EFF20.

0000472-96.2020.6.02.8000 0646200v18
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De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Para: caroline.souza@zenite.com.br
Data: 17/01/2020 10:08
Assunto: Solicitação - Proposta - Curso in Company

À Zênite Consultoria
 
 
Prezada Senhora,
 
 
Solicito informar as condições para contratação de curso in company, a ser ministrado pelo Prof.ª Isis Chamma
Doetzer, versando sobre o tema de elaboração de planilha de preços para serviços diversos terceirizados, com ênfase
nas repercussões da Reforma Trabalhista.
 
Pretende-se que o curso apresente uma visão panorâmica do tema no período de 8 horas, devendo ocorrer,
preferencialmente, no início de fevereiro próximo, pois o intuito é preparar gestores e fiscais dos contratos de
terceirização necessários à condução dos trabalhos eleitorais. Nesse sentido, o público alvo é de cerca de 20 (vinte)
pessoas.
 
Atenciosamente.
 

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
text/html

 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Para: cristiane@premiertreinamentos.com.br
Data: 16/01/2020 19:08
Assunto: Solicitação - Proposta - Curso in Company

À Premier Treinamentos
 
A/C Sra. Cristiane
 
 
Solicito informar as condições para contratação de curso in company, a ser ministrado pelo Prof. Walter Salomão
Gouveia, versando sobre o tema de elaboração de planilha de preços para serviços diversos terceirizados, com
ênfase nas repercussões da Reforma Trabalhista.
 
Pretende-se que o curso apresente uma visão panorâmica do tema no período de 8 horas, devendo ocorrer,
preferencialmente, no início de fevereiro próximo, pois o intuito é preparar gestores e fiscais dos contratos de
terceirização necessários à condução dos trabalhos eleitorais. Nesse sentido, o público alvo é de cerca de 20 (vinte)
pessoas.
 
Atenciosamente.
 

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
4k

Tipo de Conteúdo:
text/html

 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Para: contato@inovecapacitacao.com.br
Data: 16/01/2020 19:42
Assunto: Solicitação - Proposta - Curso in Company

À Inove Soluções em Contratações
 
 
Prezado(a) Senhor(a),
 
 
Solicito informar as condições para contratação de curso in company, a ser ministrado pelo Prof. João Luis
Domingues, versando sobre o tema de elaboração de planilha de preços para serviços diversos terceirizados, com
ênfase nas repercussões da Reforma Trabalhista.
 
Pretende-se que o curso apresente uma visão panorâmica do tema no período de 8 horas, devendo ocorrer,
preferencialmente, no início de fevereiro próximo, pois o intuito é preparar gestores e fiscais dos contratos de
terceirização necessários à condução dos trabalhos eleitorais. Nesse sentido, o público alvo é de cerca de 20 (vinte)
pessoas.
 
Atenciosamente.
 

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
text/html

 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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De: "Izabel Santos - Premier Treinamentos" <izabel@premiertreinamentos.com.br>
Para: <josericardo@tre-al.jus.br>
Data: 21/01/2020 14:52
Assunto: Proposta Treinamentos In Company Premier

Prezado Sr. José Ricardo, boa tarde!
 
Conforme solicitação segue anexada proposta  para sua análise referente ao Treinamentos In Company de sobre
“Planilha de Custos e Formação de Preços: Impactos da Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017, Atualizações
Norma�vas e Análise de Temas Complexos”, lembrando que a Premier Treinamentos  tem como obje�vo oferecer
um treinamento focado e adequado às necessidades específicas do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas –
TRE/AL.
 
Obs1.: Mais adequações poderão ser feitas conforme sua necessidade.
 
 
Atenciosamente,
 

 
 
 
       
 
 

Anexados:

Arquivo: ATT00004.txt Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00005.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
9k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: image002.png (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
81k

Tipo de Conteúdo:
image/png

Arquivo: 101.Proposta_Incompany_ TRE
- AL.pdf

Tamanho:
563k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Proposta Técnica para Treinamento In Company nº 104/2020 

 

Curso: Planilha de Custos e Formação de Preços: Impactos da Reforma Trabalhista – Lei 
Nº 13.467/2017 - Atualizações Normativas e Análise de Temas Complexos 

Nome do Órgão: Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Contato: José Ricardo Araújo e Silva 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Planilha de Custos e Formação de Preços: Impactos da Reforma Trabalhista – Lei Nº 
13.467/2017 - Atualizações Normativas e Análise de Temas Complexos 

 
 

APRESENTAÇÃO 

A Instrução Normativa nº 05 de 26 de maio de 2017, expedida pela Secretaria de Gestão do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão evidencia-se como um dos dispositivos mais eficazes para 

o atendimento das necessidades da Administração Pública no que concerne à contratação de 

prestação de serviços, sejam continuados ou por escopo. 

Emerge como o refinamento da Instrução Normativa nº 02/08 da SLTI/MPOG – que revoga – 

conciliando diretrizes e jurisprudências do TCU, Orientações Normativas da AGU e as boas práticas 

(manuais e cartilhas) dirigidas às licitações e contratações públicas pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Estrutura-se em três fases: Planejamento da Contratação, Seleção do 

Fornecedor e Gestão do Contrato; cada qual planejada de forma integrada visando obstar falhas e 

lacunas; na fase do planejamento e da licitação com o fito de permitir em uma gestão contratual 

proativa, eficiente e robusta e, ainda, por meio dos relatórios de fiscalização durante e ao término do 

contrato servirão de fonte de informações para futuras contratações. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Pregoeiros e suas Equipes, Comissões de Licitação, Empresas que contratam com a Administração 
Pública, Gestores e Fiscais de Contratos, Ordenadores de Despesas, Auditores, Consultores, Advogados, 
servidores da Área Financeira, de Compras, de Contratos, todos aqueles que tenham interesse no 
assunto. 
 

OBJETIVO: 

Incluindo a IN 07/18, Dec. 9.507/18 e Reforma Trabalhista - Lei 13.467/17 A Planilha de Custos e 

Formação de Preços que agrega múltiplas finalidades. 

 

METODOLOGIA 

Aulas dialogadas, com apresentação de slides, mapas conceituais, quadros sintetizados, quadros de 

controles de acompanhamento e de medições, dicas de fontes e sítios da internet detentores de boas 

práticas, publicações e estudos de casos concretos. Vinculação do conteúdo às atuais jurisprudências 
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consagradas pelas Orientações Normativas da AGU e Súmulas do TCU entre outros Órgãos Superiores. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) MÓDULO 1 – REMUNERAÇÃO E REFLEXO DO ART. 59-A: 

Análise dos Cálculos anteriores e após a Reforma Trabalhista: 

1: Salário-Base 

2: Periculosidade 

3: Insalubridade 

4: Adicional Noturno 

5: Adicional da Hora Noturna Reduzida 

6: Adicional de Horas Extras em Feriado Trabalhado 

7: Intrajornada 

 

2)  MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO E A LEI Nº 13.932/19 

3.3 – Multa do FGTS e Contribuição Social sobre Aviso Prévio Indenizado 

3.6 – Multa do FGTS e Contribuição Social sobre Aviso Prévio Trabalhado 

 

3) MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

SUBMÓDULO 4.1 – Substituto na Cobertura de Férias 

SUBMÓDULO 4.2 – Intervalo para Repouso e Alimentação 

 

4) JURISPRUDÊNCIAS DO TCU – CRÉDITOS COM EFEITO RETROATIVO 

 

PALESTRANTE 

Walter Salomão Gouvêa - O Professor Walter Salomão é tecnólogo em Gestão Pública e Administrador 

de Empresas, consultor em gestão de logística no setor público e especializado em compras 

governamentais. 

Em seus quase 30 anos como servidor do Ministério das Comunicações, onde consolidou sua bagagem 

prática, prestou serviços como coordenador de serviços gerais e recursos logísticos, chefe de divisão de 

patrimônio, chefe de divisão de atos e contratos, chefe de divisão de almoxarifado e de outras áreas 

afins, atuou como presidente de comissões de licitação e pregoeiro, bem como atuou intensivamente 

em atividades fins daquele órgão. 

Com mais 6.000 capacitações ao longo de 13 anos de experiência, atua como instrutor/facilitador em 

escolas de governo como a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, a Escola de Administração 

Fazendária – ESAF, o Instituto Serzedello Corrêa – TCU, Instituto Municipal de Administração Pública de 
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Curitiba IMAP, Instituto Euvaldo Lodi – IEL do Sistema FIERO e em várias consultorias privadas em 

diversos Estados. 

 

MATERIAL DE APOIO 

Pasta, Apostila, Caneta, Certificado com carga horária. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Local: Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Data: Fevereiro de 2020 

Carga horária: 08 (oito) horas 

Horário: Das 8h30 as 12h30 e das 14h00 as 18h00 

Nº de participantes: 20 (vinte) participantes. 

Valor do curso total: R$ 20.590,00 (vinte mil quinhentos e noventa reais) 

 
AO ENCARGO DA CONTRATADA: 

» Disponibilização do docente. 

» Despesas com alimentação, transporte/passagens aéreas e hospedagem do palestrante. 

» Computador para o palestrante. 

» Fornecer o material didático para a contratante (pasta, caneta, bloco para anotações).  

» Certificado de participação* 

Obs.: Para receber o certificado de conclusão, o participante deverá estar presente em, no mínimo, 75% 

do treinamento. 

AO ENCARGO DA CONTRATANTE: 

» Realizar e controlar as inscrições. 

» Elaborar a lista de presença dos participantes. 

» Auditório compatível ao numero de participantes acordado. 

» 01 (uma) tela de projeção. 

» Ponto de internet de conexão rápida. 

» Infra estrutura operacional necessária. 

» Sistema de som; (se necessário). 

» Projetor multimídia. 

» Flip-chart. 

» Coffee break (opcional). 

PAGAMENTO 

» A nota de empenho, ou ordem de fornecimento deve ser entregue até 05(cinco) dias de antecedência ao 

Treinamento. 
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» O pagamento deverá ser realizado até 30 (trinta dias), mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 

 

Dados Bancários: 

Número do Banco: 001 

Nome do Banco: Banco do Brasil 

Agência: 3273-5 

Conta Corrente: 35.522-4 

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO / PAGAMENTO: 

Premier Capacitação e Sistemas Eireli. 

Rua Anne Frank, nº 1444 - 2º Andar Hauer 

Curitiba/PR - CEP 81.610-150  

CNPJ: 18.994.912/0001-91 

Inscr. Estadual.: 013589523-89 

Inscr. Municipal: 678760-7 Optante pelo Simples 

 

 

 

Esta proposta terá validade por 60 (sessenta dias), contados a partir desta data. 

 

 

Curitiba, 21 de janeiro 2020. 

 

Atenciosamente, 

  Izabel Santos 
Consultora de Negócios 

Grupo Premier Tel.: (41) 3345 9105 | izabel@premiertreinamentos.com.br 
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De: Fernanda Vosch | Inove Capacitação <fernanda@inovecapacitacao.com.br>
Para: 'José Ricardo Araújo e Silva' <josericardo@tre-al.jus.br>
Data: 22/01/2020 16:19
Assunto: RES: Solicitação - Proposta - Curso in Company

 

  
  
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
AOS CUIDADOS DO SR. JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
  
  
Prezado José Ricardo, boa tarde ! 
  
Mais uma vez agradeço pela atenção dispensada, é uma honra para nós da Inove Capacitação atendê-los!
  
De acordo com sua solicitação , envio anexo  proposta comercial para contratação de Cursos In Company .
  
O nosso intuito com essa proposta é apresentar-lhes o que temos de melhor dentro do tema solicitado, e
desenvolver  junto com ao TRE/AL , um programa de capacitação que venha atender diretamente as
necessidades desta importante ins�tuição. 
Aguardo retorno na análise para bloqueio das datas com os palestrantes. 
Agradeço a atenção dispensada e coloco-me a disposição para o que se fizer necessário. 
**Por gen�leza confirmar o recebimento deste e-mail**

Atenciosamente, 

                                                                                                        Fernanda
Vosch

(41) 3618-9954
fernanda@inovecapacitacao.com.br
www.inovecapacitacao.com.br

De: José Ricardo Araújo e Silva [mailto:josericardo@tre-al.jus.br] 
Enviada em: quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 15:33
Para: fernanda@inovecapacitacao.com.br
Assunto: Fwd: Solicitação - Proposta - Curso in Company
 
  
Prezada Fernanda,
 
Para melhor contextualizar, esclareço que precisamos municiar de informações os gestores dos contratos relativos às
eleições, especificamente as contratações de serviços terceirizados com cessão de mão de obra. Nesse sentido,
temos contrato de eletricistas e de técnicos de apoio para período determinado, com prestação de serviço inclusive
aos sábados e domingos. Daí a necessidade de avaliar a melhor estratégia de contratação considerando os novos
modelos decorrentes da reforma trabalhista.
 
Nesse sentido, estamos abertos a avaliar contraproposta do Professor, especialmente quanto ao tempo necessário
para a condução do treinamento, no sentido de apresentar a visão panorâmica da reforma e tratar das questões
pontuais acima.
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Atenciosamente.
 
 
 
 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
 
 
From: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
To: contato@inovecapacitacao.com.br
Date: Thu, 16 Jan 2020 19:42:14 -0300
Subject: Solicitação - Proposta - Curso in Company
 
À Inove Soluções em Contratações
 
 
Prezado(a) Senhor(a),
 
 
Solicito informar as condições para contratação de curso in company, a ser ministrado pelo Prof. João Luis
Domingues, versando sobre o tema de elaboração de planilha de preços para serviços diversos terceirizados, com
ênfase nas repercussões da Reforma Trabalhista.
 
Pretende-se que o curso apresente uma visão panorâmica do tema no período de 8 horas, devendo ocorrer,
preferencialmente, no início de fevereiro próximo, pois o intuito é preparar gestores e fiscais dos contratos de
terceirização necessários à condução dos trabalhos eleitorais. Nesse sentido, o público alvo é de cerca de 20 (vinte)
pessoas.
 
Atenciosamente.
 
 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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Curitiba, 22 de Janeiro de 2019. 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL – CURSO IN COMPANY 
 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
AOS CUIDADOS DO SR. JOSÉ RICARDO DE ARAÚJO E SILVA  

 
A Inove Soluções em Capacitação é uma empresa com sede em Curitiba/PR, especializada em cursos, 

treinamentos e capacitação para organizações públicas, abertos ou fechados (in company). 

Nossos cursos possuem abrangência nacional e são ministrados por profissionais renomados com extensa 

experiência, que em sua maioria são Mestres e Doutores, e assim engrandecem e fortalecem ainda mais a 

qualidade dos cursos. Os cursos são flexíveis com o propósito de atender as necessidades específicas do 

contratante, possibilitando desta forma um maior aproveitamento com substancial redução de custos. 

A Inove Capacitação é uma empresa que além de desenvolver a estratégia da organização e zelar por sua 

competência e habilidade empresarial, compromete-se com a ética, seriedade e excelência técnica dos 

serviços prestados, buscando assim que todos os cursos e treinamentos contribuam para o crescimento 

profissional e pessoal, transformando conhecimento em sucesso. 

IMPORTANTE: A justificativa legal para contratação dos treinamentos pode ser verificada na conjugação do 

art. 25, inciso II e parágrafo 1º (Inexigibilidade por notória especialização), comart. 13, inciso VI 

(Contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal), da Lei 8.666/93. 

 

 

 

 

  ATRIBUIÇÕES  

 Atribuições da INOVE Capacitação e  do  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL 
 
>> Local | Auditório do TRE 

>>Data|  Fevereiro ou Março de 2.020 

>> Carga Horária | 08h horas atividade  
 
Das 08:30h às 17:30h – Com intervalo para almoço. 
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SÃO ATRIBUIÇÕES DA INOVE: 

 Disponibilização do docente; 

 Elaborar a lista de presença dos participantes; 

 Programa com bibliografia e material de apoio (slides e textos); 

 Elaborar e reproduzir o material didático (apostila) preparado exclusivamente para o evento;  

 Emitir certificados com carga horária de 08 horas, registrados em cartório com validade permanente; 

 Despesas relacionadas com os palestrantes e equipe de apoio.  
 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO TRE/AL : 
 Enviar em tempo hábil a lista de inscrição dos participantes para elaboração dos certificados digital;  

 Enviar nota de empenho / comprovante de pagamento em até 72 horas com antecedência do 
evento.  

 Fornecer o local com a respectiva infraestrutura para o desenvolvimento do curso: Sala-de-aula 
com possibilidade de arranjo em grupos, computador com projetor e capacidade para executar 
vídeo, microfone, sistema de amplificação de som para voz e para computador (vídeo), flip-chart 
ou quadro branco. 

 

 

CURSO IN COMPANY: 

PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS 

IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA 

PALESTRANTE: 

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES - AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E 
CONTROLE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU) 

 
 

MODALIDADE IN COMPANY 

Também conhecidos como cursos fechados, eles são desenvolvidos e adaptados à realidade do cliente. 
Atendendo necessidades específicas, estimulando o debate entre os participantes e o palestrante, 

possibilitando a solução de casos concretos com considerável redução de custos. Os cursos in company são 
recomendados para instituições que precisam otimizar tempo e orçamento, evitando o deslocamento de 

seus servidores. 
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  INVESTIMENTO 

ITEM Qtd. 

 

Discriminação 

 

Valor Total de 

Investimento 

 
 
 

01 

 
 
 

20 

 
Inscrição de 20 (vinte ) servidores em curso In 
Company, para o treinamento descrito abaixo, 

incluindo material de apoio com apostila, certificados de 
conclusão  com carga horária de 08hrs. 

 

 
R$ 17.500,00 ( 

Dezessete mil e 
quinhentos reais  ) 

 
 

 Validade da Proposta: 

60 (sessenta) dias 

 Dados para pagamento: 

O respectivo pagamento em nome de INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E 

EVENTOS LTDA ME, CNPJ nº 27.883.894.0001-61| Banco Santander Agencia: 

0950 – Conta Corrente: 13000843-3.  

 

  

 
CONTEXTUALIZAÇÃO  

 A Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, estabele as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Segundo o normativo, as 

contratações desses serviços serão realizadas observando-se as seguintes fases:  

Planejamento da Contratação; Seleção do Fornecedor; e Gestão do Contrato. 

O Planejamento da Contratação, por seu turno, consiste em 03 (três) etapas: Estudos 

Preliminares; Gerenciamento de Riscos; e Termo de Referência ou Projeto Básico. Um dos 

itens obrigatórios dos documentos que materializam os Estudos Preliminares e o Termo de 

Referência é a elaboração da estimativa de preços, que atualmente é regulamentada pela 

Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014.  

Não se pode olvidar que a elaboração da estimativa de custos de qualquer contratação 

se reveste de grande importância para a Administração vez que estabelecerá o preço máximo 

a que está disposta a assumir na futura contratação. Uma pesquisa de preços mal elaborada 
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poderá resultar em uma licitação deserta ou fracassada, conforme o caso, ou ainda, permitir a 

contratação com valores acima dos praticados no mercado. 

Em se tratando de serviços terceirizados, em virtude de suas especificidades, a 

obtenção dos preços de referência para a contratação normalmente ocorre junto às empresas 

prestadoras de serviços, que em muitas das vezes não encaminham as respectivas propostas 

ou apresentam-nas com preços distorcidos dos praticados no mercado. 

Entretanto, a Instrução Normativa nº 05/2017 estabelece em seu Anexo V - Diretrizes 

para elaboração do Projeto Básico (PB) ou Termo de Referência (TR), item 2.9, alínea ‘b’, que a 

estimativa de preços visando à contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de 

mão de obra pode ser obtida por meio do preenchimento da Planilha de Custos e Formação de 

Preços, observados os custos dos itens referentes ao serviço. Dito de outra forma, a 

Administração pode fixar o preço máximo nas licitações para contratação de serviços de 

vigilância, limpeza e conservação ou copeiragem, por exemplo, a partir da identificação dos 

elementos que compõem os custos associados à prestação dos serviços por meio do 

“autopreenchimento” da planilha de custos. Essa técnica é utilizada por diversos órgãos e 

entidades que integram a estrutura da Administração e promove a desburocratização da 

realização da pesquisa de preços. 

O presente curso visa proporcionar aos seus participantes a compreensão da estrutura 

da planilha de custos e os respectivos impactos de cada módulo na contratação; possibilitar a 

internalização dos principais normativos que regulamentam os diversos aspectos da 

terceirização de serviços - CCT, CLT, legislação previdenciária e tributária e a depreciação; e 

expor as principais alterações e impactos promovidos pela reforma trabalhista, Lei nº 

13.467/2017. 

O treinamento está atualizado pelas orientações trazidas pela Instrução Normativa nº 

07/2018; as emanadas pela Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério da Economia; o 

Acórdão nº 712/2019-Plenário; e Parecer nº 00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

Em que pese abordarmos o modelo da planilha de custos previsto pela Instrução 

Normativa nº 05/2017 – Anexo VII-D, a ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do 

Poder Executivo federal em suas respectivas licitações, não há óbice para que servidores de 

outros Poderes e/ou entes federativos participem do presente curso, tendo em vista que em 
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muitas das vezes há compatibilidade/convergência entre os diversos modelos de planilhas 

adotados pelos Municípios, Estados e Poderes Legislativo e Judiciário.   

CONTEUDO PROGRAMÁTICO  

1. Conhecendo a estrutura da planilha de custos. 

2. Os impactos da Lei nº 13.467/2017 nas contratações de serviços terceirizados. 

3. Composição da planilha de custos. 

4. O alcance do Acórdão nº 712/2019-Plenário, do Tribunal de Contas da União. 

5. A abrangência do Parecer nº 00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

6. Considerações sobre: 

a) Reserva técnica. 

b) Treinamento. 

c) Participação nos lucros. 

d) Disposições de CCT. 

7. Principais alterações da planilha de custos durante a execução contratual e os respectivos 

limites legais 

8. Principais orientações que devem constar dos editais acerca do preenchimento da planilha 

de custos. 

PALESTRANTE  

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES  

Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU) desde maio de 

2007 e Fundador e Colaborador do Portal L&C 

Graduado em Odontologia pela UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda; Pós-

Graduado em Orçamento Público pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC) e em Gestão Pública 

pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). 

Atualização em Licitações e Contratos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Certificado pela Universidade TOR VERGATA e ACCADEMIA JURIS ROMA pela participação no 
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curso “Boas práticas em compras públicas – conhecendo a experiência europeia para refletir 

sobre o Brasil”.  

Auditor Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília 

(UnB/FUB) no período de março de 2014 a fevereiro de 2017 

Professor da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da Escola de Administração 

Fazendária (Esaf) nas áreas de gestão e fiscalização de contratos, termo de referência e edital. 

Atua também como instrutor nas temáticas de licitação e contratos, Sistema de Registro de 

Preços, planilhas de custos, auditoria, governança e gestão de riscos. 

 

 

 

Conforme solicitado, esta é a nossa proposta para o curso In Company. 
 

Desde já agradecemos a oportunidade de apresentá-la. 
 

Sem mais para o momento ficamos a disposição para maiores esclarecimentos que se façam 
necessários. 

 

INOVE A SUA DISPOSIÇÃO! 

Atenciosamente, 
Fernanda Vosch| Comercial 

41 3618-9954 / 41 9551-4496 
fernanda@inovecapacitacao.com.br 
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De: Caroline Leite de Souza <caroline.souza@zenite.com.br>
Para: José Ricardo Araújo e Silva <josericardo@tre-al.jus.br>
Data: 27/01/2020 13:50
Assunto: Proposta Curso In Company - Zênite

Prezado Sr. José Ricardo, boa tarde,
 
Conforme nosso contato, encaminho proposta para curso In Company com o tema:
 
PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA PERÍODO ELEITORAL
 
Atenção:
A Zênite é notoriamente especializada em matéria de licitações e contratos e por essa razão deve ser contratada com
fundamento na inexigibilidade de licitação.  Elaboramos um material de apoio que contém o passo a passo para
estruturar um processo de contratação.
Basta clicar aqui, digitar o código de acesso: znt@8666 e conferir.
 
Aguardo retorno à respeito da avaliação da proposta comercial apresentada.
À disposição para o que for necessário!
 
Atenciosamente,
 

Caroline Leite de Souza
Consultora Comercial
caroline.souza@zenite.com.br
Fone: (41) 2109-8682 / 8666

 

Anexados:

Arquivo: ATT00004.txt Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00005.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
5k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: image001.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
12k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Arquivo: 101755  TRE AL - CUST.
Impactos da RF_ 20PAX.pdf

Tamanho:
513k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PARA: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

A/C: José Ricardo Araujo e Silva 

Número: 101755 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NOS CONTRATOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA 

PERÍODO ELEITORAL 

Visão panorâmica da reforma trabalhista e seus impactos na estruturação dos 

contratos e na fiscalização da execução

 

 

Os eventos in company são cursos de capacitação realizados dentro da própria 

estrutura da Administração, com professores em contato direto com os participantes.  

Essa modalidade de capacitação permite a interação entre os professores e o grupo e 

viabiliza a discussão de questões recorrentes e complexas que o grupo vivencia. 

São cursos preparados para atingir objetivos específicos e muito bem demarcados. 

Preparam os servidores e ajudam na coordenação e no alinhamento de ações e 

procedimentos dentro de equipes, órgãos ou entidades. 
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Os cursos são elaborados a partir das necessidades do grupo de profissionais 

envolvidos na capacitação para que atenda, na prática, às necessidades dos servidores, 

o material de apoio é personalizado e os professores estão envolvidos com as 

necessidades da Administração contratante.  

Destaca-se as principais características dos cursos de capacitação Zênite: 

a) O material didático é prático e objetivo, utiliza linguagem técnica e acessível. 

Além disso, é exclusivo, elaborado pela equipe Zênite;  

b) O conteúdo programático é preparado pela equipe técnica da Zênite, que 

conhece o dia a dia da Administração, em razão da proximidade e da troca de 

experiência com os agentes públicos, e considera a realidade da Administração 

contratante;  

c) Os professores não só têm capacitação técnica, mas também experiência e 

vivência em contratação pública e se valem de uma metodologia expositiva 

diferenciada e linguagem prática;  

d) A carga horária é programada para que os professores possam explorar 

adequadamente o conteúdo, com explicação teórica e abordagem prática e 

espaço para dúvidas, levando em conta a disponibilidade da Administração 

contratante. 

Saiba mais no link: http://www.zeniteincompany.com.br 

 

 

 

O professor atuará no Curso de Capacitação ora proposto, dentre os relacionados no 

“Anexo I.pdf” parte integrante dessa proposta.  

Será definido 01 professor pela Zênite. 

Na impossibilidade dos professores aqui indicados ministrarem o curso, a Zênite se 

reserva ao direito de indicar o nome de outro(s) palestrante(s), com a mesma 

experiência e capacitação técnica. 

 

 

 

O conteúdo programático do Curso está detalhado no Anexo I da presente proposta 

comercial. 
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O curso será realizado em Maceió, para 20/30 participantes, com carga horária de 08 

horas.   

 

 

 

A data de realização do Curso será previamente acordada entre as partes. Após 

recebimento do documento de formalização da contratação e mediante consulta à 

agenda dos professores envolvidos o curso será agendado, considerando-se a 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, para fins de preparação do Curso.  

O curso será realizado em 01 dia. 

 

 

 

Comporão o material técnico: 

• Apostila específica, que engloba o conteúdo da exposição do professor, de acordo 

com o programa.  

• Bloco de anotações, caneta e pasta. 

 

 

 

O investimento da capacitação acima, de acordo com as especificações previstas na 

presente proposta, incluindo o Anexo I, será de: 
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CURSO 01 
NR. DE 

PARTICIPANTES 

CARGA 

HORÁRIA 

INVESTIMENTO 

TOTAL 

PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA 

NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA 

PERÍODO ELEITORAL 

Visão panorâmica da reforma trabalhista e seus 

impactos na estruturação dos contratos e na fiscalização 

da execução 

20 08      34.342,00 

Valor por extenso: Trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais. 

CONDIÇÃO ESPECIAL* (15% de desconto)                                                        29.190,69* 

Valor por extenso*: Vinte e nove mil e cento e noventa reais e sessenta e nove centavos. 
 
*Desconto especial para cursos confirmados e formalizados até março de 2020, 
podendo o curso ser realizado até 30/04/2020. 

 

CURSO 01 
NR. DE 

PARTICIPANTES 

CARGA 

HORÁRIA 

INVESTIMENTO 

TOTAL 

PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA 

NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA 

PERÍODO ELEITORAL 

Visão panorâmica da reforma trabalhista e seus 

impactos na estruturação dos contratos e na fiscalização 

da execução 

30 08   34.891,50 

Valor por extenso: Trinta e quatro mil e oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos. 

CONDIÇÃO ESPECIAL* (15% de desconto)                                                      29.657,80* 

Valor por extenso*: Vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos. 

*Desconto especial para cursos confirmados e formalizados até março de 2020, 
podendo o curso ser realizado até 30/04/2020. 

 

Anexo - Proposta. Zênite (0648428)         SEI 0000472-96.2020.6.02.8000 / pg. 26



 

 
5 

Compõem o valor de investimento: os honorários, a hospedagem, os custos de 

deslocamento e a alimentação do(s) ministrante(s); material técnico e de apoio e o 

certificado de participação. 

O pagamento deverá ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a realização 

do Curso.  

Dados bancários para pagamento 

Razão Social: Zênite Informação e Consultoria S.A.  

CNPJ: 86.781.069/0001-15. 

 

Banco do Brasil AG. 3041-4 • C/C 84229-X 

CEF Ag. 1525-3 • c/c 1566-2 

Santander  Ag. 3837 • c/c 13001725-8 

Itaú  Ag. 3833 • c/c 63040-7 

 

 

 

Nos valores de investimento acima indicados, não foram contemplados o local para a 

realização do evento, a recepção, o coffee break e o almoço. O local para a realização 

do evento e toda a logística de organização será providenciada pelo Cliente, bem como 

os recursos audiovisuais abaixo indicados: 

 

• 01 microfone de bastão sem fio  

• 01 microfone auricular sem fio 

• 02 caixas de som amplificadas 

• 01 projetor multimídia de 3.000 ansilumens 

• 01 tela de no mínimo 100’ 

• 01 computador com o Microsoft Office 2007 instalado 

• 01 controle remoto sem fio para slides com ponteira laser 

• 01 operador (se possível) 
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O Cliente é responsável pelo controle de presença do curso, devendo entregar à Zênite 

lista de presença diária, com os nomes digitados em ordem alfabética seguidos da 

assinatura do respectivo participante.  

Os certificados de participação serão emitidos de acordo com essas listas de presença. 

O não recebimento da lista de presença, por parte da Zênite, inviabiliza a confecção 

dos certificados.  

O não envio dos certificados em razão do não recebimento da lista de presença não 

inviabiliza o pagamento. O pagamento devido à Zênite pela realização do evento 

deverá ocorrer na data aprazada independentemente do envio da lista de presença e 

certificados.  

De igual forma, deve o contratante, no último período do Curso, distribuir aos 

participantes as fichas de avaliação, previamente encaminhadas, que, depois de 

preenchidas deverão ser devolvidas à Zênite. 

 

 

 

A Zênite se reserva o direito de indicar o nome de outro palestrante, com a mesma 

experiência e capacitação técnica. 

A contratação do(s) presente(s) Curso(s) deverá ser formalizada por meio de 

instrumento de contrato. 

Uma vez confirmada a realização do evento e feito o bloqueio de data, havendo 

cancelamento, caberá à entidade contratante pagar multa à Zênite, correspondente a 

5% do valor proposto para acobertar as despesas iniciais de preparação do evento. 

A confirmação da realização do curso dependerá da avaliação de eventuais pendências 

de débitos em atraso do órgão/entidade em relação a quaisquer serviços ou produtos 

contratados da Zênite. 

Eventuais modificações nas descrições propostas poderão gerar alterações no 

orçamento acima fixado. 

A validade da proposta é de 30 (trinta) dias, contados da presente data. 

Curitiba, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

  Caroline Leite de Souza 

   Consultora Comercial 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO, 

INDICAÇÃO DE PROFESSORES E CARGA HORÁRIA DO CURSO 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NOS 

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

DE MÃO DE OBRA PARA PERÍODO ELEITORAL 

Visão panorâmica da reforma trabalhista e seus impactos na 

estruturação dos contratos e na fiscalização da execução 

 

MINISTRARÁ O CURSO 01 DOS PROFESSORES ABAIXO INDICADOS: 

 

 

ISIS CHAMMA DOETZER 

Advogada. Mestre pela FAE – Centro Universitário. Pós-Graduada pela Academia 

Paranaense de Estudos Jurídicos. Consultora e instrutora de cursos. Professora da FAE 

– Centro Universitário, da Escola Superior de Advocacia, da Pós-Graduação da 

UniCuritiba e da ESIC do Paraná e Santa Catarina. Autora de diversos artigos jurídico.. 

 

OU 

REGIANE BUENO KOMINEK 

Advogada. Consultora jurídica nas áreas trabalhista e previdenciária. Especialista em 

Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Curitiba. Professora de Direito do 

Trabalho e Direito Previdenciário da Escola de Advocacia da OAB. Possui experiência em 

treinamentos empresariais. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

✦ As diretrizes centrais que orientam a reforma trabalhista – Um novo 

paradigma para o Direito do Trabalho  

 

DOCUMENTO SINDICAL UTILIZADO PELA EMPRESA E PELA ADMINISTRAÇÃO 

(ACORDO, CONVENÇÃO OU SENTENÇA NORMATIVA) 

✦ Prevalência do acordado sobre o legislado 

✦ A inexistência de ultratividade depois da reforma trabalhista (a perda 

da vigência do documento coletivo na falta de nova negociação) 

 

CONTRATOS COM VIGÊNCIA INFERIOR A 12 MESES (1 A 3 MESES) 

✦ Soluções possíveis de acordo com a Reforma trabalhista 

 - Trabalho intermitente 

 - Contrato “verde e amarelo” 

 - Contrato de prestação de serviços 

 - Adequação da jornada de trabalho 

 

✦ Repercussão na composição dos custos da planilha em cada um 

dos casos 
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ESTRATÉGIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS COM VIGÊNCIA INFERIOR A 

12 MESES (1 A 3 MESES) 

✦ Jornada de trabalho – Especificidades da reforma trabalhista 

✦ Horas extras e Compensação de horas 

✦ Pausas obrigatórias na jornada – Intervalos legais, repouso semanal 

remunerado (DSR) e feriados 

✦ Parcela salarial e indenizatória – Diárias para viagem, ajuda de 

custo, composição do salário, alimentação 

 

 

08 HORAS 

A carga horária do curso proposto será de 08h, sendo um dia, das 8h30 

às 12h30 e das 14h às 18h. 
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De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Para: waltergouvea@yahoo.com.br
Data: 28/01/2020 15:49
Assunto: Proposta - Treinamento - Gestores - Contratos - Eleições

Prezado Prof. Walter Gouvêa Salomão,
 
 
Para melhor contextualizar nossa necessidade de capacitação dos gestores de contratos de eleições em que haja
dedicação de mão de obra, encaminho-lhe os editais dos contratos de técnicos de urnas e de eletricistas firmados nas
eleições 2018.
 
Como já informado por telefone, o intuito é aferir as repercussões da reforma trabalhista nesse tipo de contratação,
inclusive no que respeita ao aspecto de planejamento, no sentido de se avaliar a estratégia de contratação mais
adequada às necessidades do Órgão, nesse novo cenário.
 
Atenciosamente. 

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
4k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: Edital do Pregão Nº 51-
2018_Eletricistas.pdf

Tamanho:
1127k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Edital do Pregão Nº 53-
2018_Técnicos de Urnas.pdf

Tamanho:
1482k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2020.
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para prévia

instrução.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/01/2020, às 18:39, 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
0649272 e o código CRC 6DD5F5A6.

0000472-96.2020.6.02.8000 0649272v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2020.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 29/01/2020, às 17:30, 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
0649342 e o código CRC BF91D0B0.

0000472-96.2020.6.02.8000 0649342v1

Despacho GSGP 0649342         SEI 0000472-96.2020.6.02.8000 / pg. 34



30/01/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=N5RZQHQZBLZ7S&View=Message&Print=Yes&Number=18785&Folde…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=N5RZQHQZBLZ7S&View=Message&Print=Yes&Number=18785&FolderID=19 1/2

De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Para: "Izabel Santos - Premier Treinamentos" <izabel@premiertreinamentos.com.br>
Data: 30/01/2020 20:18
Assunto: Re: Proposta Treinamentos In Company Premier

Prezada Izabel,
 
Em reunião realizada nesta data, a Comissão de Planejamento de Eleições deste Tribunal deliberou por ampliar o
conteúdo do treinamento, no sentido de incluir, além da abordagem teórica, oficinas e estudos de casos.
 
Nesse sentido, será reformulada a solicitação de proposta, a ser encaminhada a essa empresa o mais
breve  possível, com detalhamento do conteúdo mínimo a ser abordado no evento.
 
Atenciosamente.
 

 

From: "Izabel Santos - Premier Treinamentos" <izabel@premiertreinamentos.com.br>
To: <josericardo@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 21 Jan 2020 14:52:14 -0300
Subject: Proposta Treinamentos In Company Premier
 
Prezado Sr. José Ricardo, boa tarde!
 
Conforme solicitação segue anexada proposta  para sua análise referente ao Treinamentos In Company de sobre
“Planilha de Custos e Formação de Preços: Impactos da Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017, Atualizações
Norma�vas e Análise de Temas Complexos”, lembrando que a Premier Treinamentos  tem como obje�vo oferecer
um treinamento focado e adequado às necessidades específicas do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas
– TRE/AL.
 
Obs1.: Mais adequações poderão ser feitas conforme sua necessidade.
 
 
Atenciosamente,
 

 
 
 
       
 
 

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho: Tipo de Conteúdo:

 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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1k text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
9k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: image002.png (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
81k

Tipo de Conteúdo:
image/png
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De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Para: "Fernanda Vosch | Inove Capacitação" <fernanda@inovecapacitacao.com.br>
Data: 30/01/2020 20:17
Assunto: Re: RES: Solicitação - Proposta - Curso in Company

Prezada Fernanda,
 
Em reunião realizada nesta data, a Comissão de Planejamento de Eleições deste Tribunal deliberou por ampliar o
conteúdo do treinamento, no sentido de incluir, além da abordagem teórica, oficinas e estudos de casos.
 
Nesse sentido, será reformulada a solicitação de proposta, a ser encaminhada a essa empresa o mais
breve  possível, com detalhamento do conteúdo mínimo a ser abordado no evento.
 
Atenciosamente.
 

 

From: Fernanda Vosch | Inove Capacitação <fernanda@inovecapacitacao.com.br>
To: 'José Ricardo Araújo e Silva' <josericardo@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 22 Jan 2020 16:19:18 -0300
Subject: RES: Solicitação - Proposta - Curso in Company
 
 

 
 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
AOS CUIDADOS DO SR. JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
 
 
Prezado José Ricardo, boa tarde !
 
Mais uma vez agradeço pela atenção dispensada, é uma honra para nós da Inove Capacitação atendê-los!
 
De acordo com sua solicitação , envio anexo  proposta comercial para contratação de Cursos In Company .
 
O nosso intuito com essa proposta é apresentar-lhes o que temos de melhor dentro do tema solicitado, e
desenvolver  junto com ao TRE/AL , um programa de capacitação que venha atender diretamente as
necessidades desta importante ins�tuição.
Aguardo retorno na análise para bloqueio das datas com os palestrantes.
Agradeço a atenção dispensada e coloco-me a disposição para o que se fizer necessário.
**Por gen�leza confirmar o recebimento deste e-mail**

Atenciosamente,

                                                                                                         Fernanda
Vosch
 

 (41) 3618-9954
 fernanda@inovecapacitacao.com.br
 www.inovecapacitacao.com.br

 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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De: José Ricardo Araújo e Silva [mailto:josericardo@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 15:33
Para: fernanda@inovecapacitacao.com.br
Assunto: Fwd: Solicitação - Proposta - Curso in Company
 
  
Prezada Fernanda,
 
Para melhor contextualizar, esclareço que precisamos municiar de informações os gestores dos contratos relativos
às eleições, especificamente as contratações de serviços terceirizados com cessão de mão de obra. Nesse sentido,
temos contrato de eletricistas e de técnicos de apoio para período determinado, com prestação de serviço inclusive
aos sábados e domingos. Daí a necessidade de avaliar a melhor estratégia de contratação considerando os novos
modelos decorrentes da reforma trabalhista.
 
Nesse sentido, estamos abertos a avaliar contraproposta do Professor, especialmente quanto ao tempo necessário
para a condução do treinamento, no sentido de apresentar a visão panorâmica da reforma e tratar das questões
pontuais acima.
 
Atenciosamente.
 
 
 
 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
 
 
From: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
To: contato@inovecapacitacao.com.br
Date: Thu, 16 Jan 2020 19:42:14 -0300
Subject: Solicitação - Proposta - Curso in Company
 
À Inove Soluções em Contratações
 
 
Prezado(a) Senhor(a),
 
 
Solicito informar as condições para contratação de curso in company, a ser ministrado pelo Prof. João Luis
Domingues, versando sobre o tema de elaboração de planilha de preços para serviços diversos terceirizados, com
ênfase nas repercussões da Reforma Trabalhista.
 
Pretende-se que o curso apresente uma visão panorâmica do tema no período de 8 horas, devendo ocorrer,
preferencialmente, no início de fevereiro próximo, pois o intuito é preparar gestores e fiscais dos contratos de
terceirização necessários à condução dos trabalhos eleitorais. Nesse sentido, o público alvo é de cerca de 20 (vinte)
pessoas.
 
Atenciosamente.
 
 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
 

Anexados:
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De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Para: "Caroline Leite de Souza" <caroline.souza@zenite.com.br>
Data: 30/01/2020 20:15
Assunto: Re: Proposta Curso In Company - Zênite

Prezada Caroline,
 
Em reunião realizada nesta data, a Comissão de Planejamento de Eleições deste Tribunal deliberou por ampliar o
conteúdo do treinamento, no sentido de incluir, além da abordagem teórica, oficinas e estudos de casos.
 
Nesse sentido, será reformulada a solicitação de proposta, a ser encaminhada a essa Consultoria o mais
breve  possível, com detalhamento do conteúdo mínimo a ser abordado no evento.
 
Atenciosamente.
 

 

From: Caroline Leite de Souza <caroline.souza@zenite.com.br>
To: José Ricardo Araújo e Silva <josericardo@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 27 Jan 2020 16:50:07 +0000
Subject: Proposta Curso In Company - Zênite
 
Prezado Sr. José Ricardo, boa tarde,
 
Conforme nosso contato, encaminho proposta para curso In Company com o tema:
 
PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA PERÍODO ELEITORAL
 
Atenção:
A Zênite é notoriamente especializada em matéria de licitações e contratos e por essa razão deve ser contratada
com fundamento na inexigibilidade de licitação.  Elaboramos um material de apoio que contém o passo a passo
para estruturar um processo de contratação.
Basta clicar aqui, digitar o código de acesso: znt@8666 e conferir.
 
Aguardo retorno à respeito da avaliação da proposta comercial apresentada.
À disposição para o que for necessário!
 
Atenciosamente,
 

Caroline Leite de Souza
Consultora Comercial
caroline.souza@zenite.com.br
Fone: (41) 2109-8682 / 8666

 

Anexados:

 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2020.
Em face da deliberação adotada pela Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições, em reunião
realizada nesta data, encaminhei as mensagens registradas
nos docs. 0650549, 0650550 e 0650551 às empresas
anteriormente consultadas.

Isto posto, remeto os autos à AGE, para necessários
encaminhamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/01/2020, às 21:27, 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
0650552 e o código CRC 7DC3760A.

0000472-96.2020.6.02.8000 0650552v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2020.
Face à deliberação realizada na Comissão

Permanente de Planejamento das Eleições, encaminhe-se os
presentes autos à ACAGE para, no prazo de 5 (cinco) dias,
analisar o conteúdo programático do curso a ser lecionado
neste Tribunal e manifestar-se, conclusivamente, pela
proposta que albergue o conteúdo teórico e prático que
melhor atinja aos anseios do Órgão.

Apresentada a manifestação, encaminhe-se os
presentes autos à GSAD para que diligencie, junto às
Empresas, acerca da possibilidade de os cursos sejam
ofertados com carga horária de 16 (dezesseis) horas, sendo 8
horas de aulas teóricas e 8 horas de aulas práticas.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/01/2020, às 12:04, 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
0650588 e o código CRC 4F98103A.

0000472-96.2020.6.02.8000 0650588v1
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PROCESSO : 0000472-96.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Contratação. Treinamento. Planilhas de composição de preços.
 

Parecer nº 165 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Os autos foram encaminhados pela Diretoria-Geral,

Despacho AGE - 0650588, em face da deliberação adotada
pela Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, em
reunião realizada em 30/01/2020, para análise
do conteúdo programático de curso a ser lecionado neste
Regional e manifestação conclusiva pela proposta
que albergue o conteúdo teórico e prático que melhor atinja
aos anseios do Órgão.

Verificando as correspondências eletrônicas
encaminhas às empresas (0646210, 0646211, 0646212 e
0646214), observamos que o objetivo do citado público é
preparar gestores e fiscais dos contratos de terceirização
necessários à condução dos trabalhos eleitorais, o que nos
leva a inferir que são profissionais que não possuem em suas
atividades laborais costumeiras o natural relacionamento com
a composição de planilhas de formação de preços.

Em sendo assim, considerando se tratar de um
tema que permite amplo aprofundamento, impossível de ser
passado a alunos iniciantes em um único curso, entendemos
que a finalidade desta qualificação seja um conhecimento
geral sobre os itens que compõem as planilhas, permitindo
uma melhor gestão da contratação. Sem deixar de observar,
no entanto, dúvidas advindas de recentes alterações
trabalhistas, mesmo em profissionais que trabalham mais
intimamente com planilhas, que possibilitem possível redução
no custo estimado de contratação.

Em análise dos conteúdos programáticos
apresentados pela empresas, Premier - 0646211, Inove -
 0648035 e Zênite - 0648428, observamos que os pertencentes
às primeiras (Premier e Inove) não são inerentes ao
gerencimento das contratações, limitando-se aos aspectos
técnicos de elaboração das planilhas.

Em nosso entender, o que mais abrange as
necessidades deste Regional é o conteúdo apresentado pela
empresa Zênite, por esta apresentar soluções de contratações
de acordo com a reforma trabalhista e estratégias de
fiscalização contratual para contratos de duração reduzida
como aos que serão firmados por este Regional, tais como
possibilidade de compensação de horas que posssam reduzir o
quantitativo de horas extras prestadas, reduzindo, assim, o
valor final da contratação.

Entendemos como oportuno, ainda, que a empresa
aborde os seguintes temas:

a) sistemas informatizados de registro de presença
e respectivos relatórios que possam ser emitidos, para
facilitar a aferição do controle de frequência dos funcionários
e os quantitativos de horas extras realizados; e, 

b) principais verificações a serem incluídas em
rotina a ser adotada pela fiscalização e gestão;

Parecer 165 (0652432)         SEI 0000472-96.2020.6.02.8000 / pg. 44



Nesse sentido, reforçando o já anunciado pelo
senhor diretor-geral, a carga horária de 08 (oito) horas para
este curso é bastante reduzida, a empresa Zênite costuma
ministrar cursos semelhantes com a carga horária de 30
(trinta) horas, com conteúdos práticos e teóricos.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 05/02/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 05/02/2020, às 15:48, 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
0652432 e o código CRC 7502C8BC.

0000472-96.2020.6.02.8000 0652432v25
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria de

Contas e Apoio à Gestão, determino o retorno dos autos à Secretaria
de Gestão de Pessoas para, pela unidade competente, providenciar as
adequações necessárias à realização do treinamento em questão, de
forma a alcançar às necessidades dos gestores dos contratos
relacionados às Eleições, com a urgência que o caso recomenda.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/02/2020, às 19:12, 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
0655501 e o código CRC C311646E.

0000472-96.2020.6.02.8000 0655501v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Faça-se o encaminhamento dos autos à CODES/SRACF

para as adequações suscitadas no despacho GDG 0655501, tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 12/02/2020, às 16:24, 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
0655835 e o código CRC B4DA73E6.

0000472-96.2020.6.02.8000 0655835v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que, após estudar as deliberações contidas nos
autos e realizar reuniões com servidores da ACAGE, GDG, AGE e
SAD, elaborei e encaminhei as anexas mensagens eletrônicas
(0657535), ficando no aguardo do envio das propostas com as
adequações solicitadas. O referido é verdade. Dou fé.

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 17/02/2020, às 14:08, 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
0657517 e o código CRC 8B3BB8CE.

0000472-96.2020.6.02.8000 0657517v5
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De: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Para: fernanda@inovecapacitacao.com.br

CC: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>, "neypalma" <neypalma@tre-al.jus.br>,
"rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>

Data: 14/02/2020 12:52 PM
Assunto: Adequação da Proposta - In Company (Inove)

Prezada Fernanda,
 

Recentemente o TRE/AL manteve contato com essa empresa, através do Secretário de
Administração, para o fornecimento de proposta de treinamento sobre o tema de "elaboração de
planilha de preços para serviços diversos terceirizados, com ênfase nas repercussões da Reforma
Trabalhista", que resultou na apresentação da Proposta dessa empresa.
Após a análise das propostas apresentadas restou a necessidade de algumas adequações, são
elas:

* O conteúdo do curso deve abordar:

-   O tema planilhas de composições de custos e formação de preços de contratos de terceirização,
com ênfase nas repercussões da Reforma Trabalhista;
-   Principais verificações a serem incluídas nas rotinas de fiscalização e gestão de contratos de
terceirização;

-   Estratégias para definição das formas de contratações que melhor se adequem às necessidades
do Órgão, de acordo com a reforma trabalhista, e métodos eficazes de fiscalização contratual;

-   Tratar de metodologias que facilitem a aferição do controle de frequência dos prestadores de
serviço e os quantitativos de horas extras realizados.
-   Foco no gerenciamento das contratações, não estando limitado aos aspectos técnicos
de elaboração das planilhas;

-   Formas de compensação de horas, no intuito de reduzir o quantitativo de horas extras
prestadas, impactando no valor final da contratação;

* A metodologia deve ser teórica, oficinas e estudos de casos, com foco nas contratações de
serviços terceirizados com cessão de mão de obra aplicáveis às eleições;
* A carga horária deve ser no mínimo de 16 (dezesseis) horas, sendo 8 horas de aulas teóricas e
8 horas de aulas práticas

Assim sendo, fico no aguardo da proposta ajustada para dar continuidade ao processo de
contratação de curso.

 
Att.

 
 
Erik Soares Cardoso

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716
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De: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Para: izabel@premiertreinamentos.com.br, cristiane@premiertreinamentos.com.br

CC: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>, "neypalma" <neypalma@tre-al.jus.br>,
"rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>

Data: 14/02/2020 12:47 PM
Assunto: Adequação da Proposta - In Company (Premier)

Prezada Izabel/Cristiane,

 
Recentemente o TRE/AL manteve contato com essa empresa, através do Secretário de
Administração, para o fornecimento de proposta de treinamento sobre o tema de "elaboração de
planilha de preços para serviços diversos terceirizados, com ênfase nas repercussões da Reforma
Trabalhista", que resultou na apresentação da Proposta nº 104/2020, dessa empresa.

Após a análise das propostas apresentadas restou a necessidade de algumas adequações, são
elas:

* O conteúdo do curso deve abordar:
-   O tema planilhas de composições de custos e formação de preços de contratos de terceirização,
com ênfase nas repercussões da Reforma Trabalhista;

-   Principais verificações a serem incluídas nas rotinas de fiscalização e gestão de contratos de
terceirização;

-   Estratégias para definição das formas de contratações que melhor se adequem às necessidades
do Órgão, de acordo com a reforma trabalhista, e métodos eficazes de fiscalização contratual;
-   Tratar de metodologias que facilitem a aferição do controle de frequência dos prestadores de
serviço e os quantitativos de horas extras realizados.

-   Foco no gerenciamento das contratações, não estando limitado aos aspectos técnicos
de elaboração das planilhas;

-   Formas de compensação de horas, no intuito de reduzir o quantitativo de horas extras
prestadas, impactando no valor final da contratação;
* A metodologia deve ser teórica, oficinas e estudos de casos, com foco nas contratações de
serviços terceirizados com cessão de mão de obra aplicáveis às eleições;

* A carga horária deve ser no mínimo de 16 (dezesseis) horas, sendo 8 horas de aulas teóricas e
8 horas de aulas práticas

Assim sendo, fico no aguardo da proposta ajustada para dar continuidade ao processo de
contratação de curso.
 

Att.

 
 
Erik Soares Cardoso

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716
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De: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Para: Caroline Leite de Souza <caroline.souza@zenite.com.br

CC: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>, "neypalma" <neypalma@tre-al.jus.br>,
"rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>

Data: 14/02/2020 09:07 AM
Assunto: Adequação da Proposta Curso In Company - Zênite

Prezada Caroline,
 
Recentemente o TRE/AL manteve contato com essa empresa, através do Secretário de
Administração, solicitando proposta de treinamento sobre o tema de "elaboração de planilha de
preços para serviços diversos terceirizados, com ênfase nas repercussões da Reforma Trabalhista",
que resultou na apresentação da proposta número 101755 dessa empresa.
 
Após a análise das propostas apresentadas restou a necessidade de algumas adequações nas
propostas, são elas:
*  Abordar conteúdo que trate das principais verificações a serem incluídas nas rotinas de
fiscalização e gestão de contratos de terceirização, de formas de compensação de horas, no intuito
de reduzir o quantitativo de horas extras prestadas, impactando no valor final da contratação e
de metodologias que facilitem a aferição do controle de frequência dos prestadores de serviço e os
quantitativos de horas extras realizados.
* O foco deve ser o gerenciamento das contratações, não estando limitado aos aspectos técnicos
de elaboração das planilhas.
* A carga horária deve ser no mínimo de 16 (dezesseis) horas, sendo 8 horas de aulas teóricas e 8
horas de aulas práticas
 
Assim sendo, fico no aguardo da proposta ajustada para dar continuidade ao processo de
contratação de curso.
 
Att.
 
 
Erik Soares Cardoso

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 898 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Secretaria de Gestão de Pessoas
Assunto: Contratação de evento de capacitação - adequações das propostas
 
 
Senhora Secretária,
 
Os presentes autos chegaram a esta Seção de Recrutamento, Avaliação e
Capacitação Funcional para providenciar as adequações necessárias à
realização de treinamento sobre elaboração de planilha de preços para
serviços diversos terceirizados, com ênfase nas repercussões da Reforma
Trabalhista, objetivando capacitar os gestores dos contratos de terceirização
de mão de obra para as Eleições 2020.
Após o estudo dos autos e a realizar reuniões com servidores da ACAGE, GDG,
AGE e SAD, solicitamos às empresas proponentes a adequação das propostas,
nos termos das mensagens eletrônicas anexas (0657535), obtendo as
respostas juntadas aos autos e consolidadas na tabela abaixo
(0659202, 0659609 e 0659610):

Empresa/Curso Carga
horária

Qtd.
participantes Instrutor(a) Valor (R$)

ZENITE - Principais Impactos da Reforma
Trabalhista nos Contratos de Terceirização com

Dedicação Exclusiva de Mão de Obra para Período
Eleitoral (0659202)

*Desconto especial para cursos confirmados e
formalizados até março de 2020, podendo o curso

ser realizado até 30/04/2020.

16h 20
Isis Chamma
Doetzer ou

Regiane Bueno
Kominek

43.353,60
36.850,56*

ZENITE - Principais Impactos da Reforma
Trabalhista nos Contratos de Terceirização com

Dedicação Exclusiva de Mão de Obra para Período
Eleitoral (0659202)

*Desconto especial para cursos confirmados e
formalizados até março de 2020, podendo o curso

ser realizado até 30/04/2020.

16h 30
Isis Chamma
Doetzer ou

Regiane Bueno
Kominek

43.902,90
37.317,46*

INOVE - Planilha de Custos: Os Desafios de sua
compreensão e os Impactos da Reforma Trabalhista

(0659609)
16h 25 João Luiz

Domingues 35.000,00

PREMIER - Planilha de Custos e Formação de
Preços: Impactos da Reforma Trabalhista – Lei Nº

13.467/2017 - Atualizações Normativas e Análise de
Temas Complexos (0659610)

16h 20 Walter Salomão
Gouvêa 20.590,00

 
Considerando as ponderações do Secretário de Administração, apresentadas
na referida reunião, o público da capacitação tratada nestes autos, alcançaria,
além dos gestores dos contratos de terceirização de mão de obra para as
Eleições 2020, os servidores que atuam direta ou indiretamente em tais
contratos, totalizando 23 (vinte e três) indicações, conforme a sugestão de
público que segue:
- Gestores do Contrato de Transporte auxiliar: Henrique Cirqueira Freire e
Fernando Antônio Pimentel de Barros
- Gestor do Contrato de Apoio técnico: Daniel Macêdo de Carvalho Souto
- Gestores do Contrato dos técnicos de urnas eletrônicas: Sergio Vilela
Menegaz Lima, Lucas Cavalcanti Gomes e André Bonaparte Santos
- Gestores do Contrato de Disponibilização de eletricistas para os Cartórios:
Erivaldo José de Souza e Marcos André Melo Teixeira
- 03 servidores da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
- 01 servidor da Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade
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- 01 servidor da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria
- 01 servidor da Assessoria Jurídica da Presidência
- 02 servidores do Gabinete da Diretoria-Geral
- 01 servidor da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
- 02 servidores do Gabinete da Secretaria de Administração
- 02 servidores da Seção de Licitações e Contratos - SAD
- 02 servidores da Seção de Gestão de Contratos - SAD
Ademais, registramos que a capacitação em tela está prevista no PAC 2020,
homologado por conduto dos autos SEI 0009155-59.2019.6.02.8000 (0654954),
com previsão orçamentária, na ação de Capacitação de Recursos Humanos,
suficiente para custear o evento objeto deste procedimento, mesmo que seja
autorizada a contratação mais onerosa, ou seja, no valor de R$43.902,90
(quarenta e três mil, novecentos e dois reais e noventa centavos). 
Outrossim, visando subsidiar o processo decisório, fazemos juntada das
consultas feitas ao SIASG/CADIN/SICAF/CEIS e das certidões negativas de
débitos e de Nepotismo, demonstrando a situação fiscal e de idoneidade das
empresas proponentes. (0661584, 0661586 e 0661587)
Em ato instrutório final, cabe salientar que a INOVE solicitou uma sala com
possibilidade de arranjo em grupos e, no âmbito deste TRE/AL, inexiste sala
destinada a realização de eventos de capacitação, principalmente para
atender as exigências apresentadas por essa empresa.
Por fim, realizada a instrução, devolvemos o procedimento para a análise das
referidas propostas e deliberação sobre:
1. o conteúdo programático do curso mais adequado aos interesses do
Tribunal, sendo importante observar se as novas propostas atenderam às
diligências feitas por este Órgão;
2. a convalidação do público alvo sugerido;
3. a regularidade da contratação e demais medidas que o caso requer;
4. a disponibilização da sala para realização do evento, caso aprovada a
contratação. 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 02/03/2020, às 13:33, 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
0658929 e o código CRC 5ADCB585.

0000472-96.2020.6.02.8000 0658929v47
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De: Regiane Borges Monteiro <regiane.monteiro@zenite.com.br>
Para: "erikcardoso@tre-al.jus.br" <erikcardoso@tre-al.jus.br>

CC: "josericardo@tre-al.jus.br" <josericardo@tre-al.jus.br>, "neypalma@tre-al.jus.br" <neypalma@tre-
al.jus.br>, "rosanageda@tre-al.jus.br" <rosanageda@tre-al.jus.br>

Data: 19/02/2020 10:02 AM
Assunto: Proposta Incompany - Zênite

Bo àdia.
P ezadoàS ºàE ik,à o oàvai?
à
Co fo eà o i ado,àsegueàe àa e oàaàp opostaàI àCo pa à o àaàade uaçãoàdoàp og a a,ài lui doàosàite s
soli itados,àe etoàà etodologiasàdeàafe içãoàdoà o t oleàdeàf e uê iaàeà ua ta vosàdeàho asàe t as.
Desta a-seà ueàoàCu soàest ààfo adoà osàaspe tosàt a alhistasà se doàoàp ofesso ààespe ialistaàdaà eaàt a alhista .
Casoàsejaàdeài te esseààpossa osàag ega àaspe tosàdaàfis alizaçãoà o àe fo ueà oà egi eàju ídi o-ad i ist a vo,
eve doà o teúdo,à a gaàho iaàeài ves e to.
ái daàdesta a-seà ueàaàapli açãoàp aàda -se- à oàde o e àdaàap ese taçãoàdoàp ofesso ,à o àaài lusãoàdeà asos
p opostosàaàse e àsolu io adosàpelosàpa ipa tes.
à
Qual ue àdúvidaàfi oà àdsposição.
à
Atenciosamente,
à

Regiane Borges Monteiro
Co sultora Co ercial de Eve tos I  Co pa y
Fone: (41) 2109-8658
egia e. o tei o@ze ite. o .

à

à
 
 
à

Anexados:

Arquivo: 101755 -TRE AL_ CUST.Impactos
da RF nos contratos.pdf

Tamanho:
558k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PARA: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

A/C: JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA 

Número: 101755 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NOS CONTRATOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA 

PERÍODO ELEITORAL 

Visão panorâmica da reforma trabalhista e seus impactos na estruturação dos 

contratos e na fiscalização da execução 

 

Boas práticas para a gestão trabalhistas na execução dos contratos 

Aspectos teóricos e práticos 

 

 

Os eventos in company são cursos de capacitação realizados dentro da própria 

estrutura da Administração, com professores em contato direto com os participantes.  

Essa modalidade de capacitação permite a interação entre os professores e o grupo e 

viabiliza a discussão de questões recorrentes e complexas que o grupo vivencia. 
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São cursos preparados para atingir objetivos específicos e muito bem demarcados. 

Preparam os servidores e ajudam na coordenação e no alinhamento de ações e 

procedimentos dentro de equipes, órgãos ou entidades. 

Os cursos são elaborados a partir das necessidades do grupo de profissionais 
envolvidos na capacitação para que atenda, na prática, às necessidades dos servidores, 
o material de apoio é personalizado e os professores estão envolvidos com as 
necessidades da Administração contratante.  

Destaca-se as principais características dos cursos de capacitação Zênite: 

a) O material didático é prático e objetivo, utiliza linguagem técnica e acessível. 

Além disso, é exclusivo, elaborado pela equipe Zênite;  

b) O conteúdo programático é preparado pela equipe técnica da Zênite, que 

conhece o dia a dia da Administração, em razão da proximidade e da troca de 

experiência com os agentes públicos, e considera a realidade da Administração 

contratante;  

c) Os professores não só têm capacitação técnica, mas também experiência e 

vivência em contratação pública e se valem de uma metodologia expositiva 

diferenciada e linguagem prática;  

d) A carga horária é programada para que os professores possam explorar 

adequadamente o conteúdo, com explicação teórica e abordagem prática e 

espaço para dúvidas, levando em conta a disponibilidade da Administração 

contratante. 

Saiba mais no link: http://www.zeniteincompany.com.br 

 

 

 

O professor atuará no Curso de Capacitação ora proposto, dentre os relacionados no 

“Anexo I.pdf” parte integrante dessa proposta.  

Será definido 01 professor pela Zênite. 

Na impossibilidade dos professores aqui indicados ministrarem o curso, a Zênite se 

reserva ao direito de indicar o nome de outro(s) palestrante(s), com a mesma 

experiência e capacitação técnica. 
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O conteúdo programático do Curso está detalhado no Anexo I da presente proposta 

comercial. 

 

 

 

O curso será realizado em Maceió, AL, para 20/30 participantes, com carga horária de 

16 horas. 

   

 

 

A data de realização do Curso será previamente acordada entre as partes. Após 

recebimento do documento de formalização da contratação e mediante consulta à 

agenda dos professores envolvidos o curso será agendado, considerando-se a 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, para fins de preparação do Curso.  

O curso será realizado em 02 dias consecutivos. 

 

 

 

Comporão o material técnico: 

• Apostila específica, que engloba o conteúdo da exposição do professor, de acordo 

com o programa.  

• Bloco de anotações, caneta e pasta. 
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O investimento da capacitação acima, de acordo com as especificações previstas na 

presente proposta, incluindo o Anexo I, será de: 

 

CURSO 01 
NR. DE 

PARTICIPANTES 

CARGA 

HORÁRIA 

INVESTIMENTO 

TOTAL 

PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA 

TRABALHISTA NOS CONTRATOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

DE MÃO DE OBRA PARA PERÍODO ELEITORAL 

Visão panorâmica da reforma trabalhista e seus 

impactos na estruturação dos contratos e na 

fiscalização da execução 

 

Boas práticas para a gestão trabalhistas na execução 

dos contratos Aspectos teóricos e práticos 

20 16 43.353,60 

Valor por extenso: Quarenta e três mil e trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos. 

CONDIÇÃO ESPECIAL* (15% de desconto)                                                        36.850,56* 

Valor por extenso*:Trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos. 

 

*Desconto especial para cursos confirmados e formalizados até março de 2020, podendo 
o curso ser realizado até 30/04/2020. 
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CURSO 01 
NR. DE 

PARTICIPANTES 

CARGA 

HORÁRIA 

INVESTIMENTO 

TOTAL 

PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA 

TRABALHISTA NOS CONTRATOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

DE MÃO DE OBRA PARA PERÍODO ELEITORAL 

Visão panorâmica da reforma trabalhista e seus 

impactos na estruturação dos contratos e na 

fiscalização da execução 

 

Boas práticas para a gestão trabalhistas na execução 

dos contratos Aspectos teóricos e práticos 

30 16 43.902,90 

Valor por extenso: Quarenta e três mil e novecentos e dois reais e noventa centavos. 

CONDIÇÃO ESPECIAL* (15% de desconto)                                                       37.317,46* 

Valor por extenso*:Trinta e sete mil e trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos. 

*Desconto especial para cursos confirmados e formalizados até março de 2020, 
podendo o curso ser realizado até 30/04/2020. 

 

Compõem o valor de investimento: os honorários, a hospedagem, os custos de 

deslocamento e a alimentação do(s) ministrante(s); material técnico e de apoio e o 

certificado de participação. 

O pagamento deverá ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a realização 

do Curso.  

 

Dados bancários para pagamento 

Razão Social: Zênite Informação e Consultoria S.A.  

CNPJ: 86.781.069/0001-15. 

Banco do Brasil AG. 3041-4 • C/C 84229-X 

CEF Ag. 1525-3 • c/c 1566-2 

Santander  Ag. 3837 • c/c 13001725-8 

Itaú  Ag. 3833 • c/c 63040-7 
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Nos valores de investimento acima indicados, não foram contemplados o local para a 

realização do evento, a recepção, o coffee break e o almoço. O local para a realização 

do evento e toda a logística de organização será providenciada pelo Cliente, bem como 

os recursos audiovisuais abaixo indicados: 

 

• 01 microfone de bastão sem fio  

• 01 microfone auricular sem fio 

• 02 caixas de som amplificadas 

• 01 projetor multimídia de 3.000 ansilumens 

• 01 tela de no mínimo 100’ 

• 01 computador com o Microsoft Office 2007 instalado 

• 01 controle remoto sem fio para slides com ponteira laser 

• 01 operador (se possível) 

 

O Cliente é responsável pelo controle de presença do curso, devendo entregar à Zênite 

lista de presença diária, com os nomes digitados em ordem alfabética seguidos da 

assinatura do respectivo participante.  

Os certificados de participação serão emitidos de acordo com essas listas de presença. 

O não recebimento da lista de presença, por parte da Zênite, inviabiliza a confecção 

dos certificados.  

O não envio dos certificados em razão do não recebimento da lista de presença não 

inviabiliza o pagamento. O pagamento devido à Zênite pela realização do evento 

deverá ocorrer na data aprazada independentemente do envio da lista de presença e 

certificados.  

De igual forma, deve o contratante, no último período do Curso, distribuir aos 

participantes as fichas de avaliação, previamente encaminhadas, que, depois de 

preenchidas deverão ser devolvidas à Zênite. 
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A Zênite se reserva o direito de indicar o nome de outro palestrante, com a mesma 

experiência e capacitação técnica. 

A contratação do(s) presente(s) Curso(s) deverá ser formalizada por meio de 

instrumento de contrato. 

Uma vez confirmada a realização do evento e feito o bloqueio de data, havendo 

cancelamento, caberá à entidade contratante pagar multa à Zênite, correspondente a 

5% do valor proposto para acobertar as despesas iniciais de preparação do evento. 

A confirmação da realização do curso dependerá da avaliação de eventuais pendências 

de débitos em atraso do órgão/entidade em relação a quaisquer serviços ou produtos 

contratados da Zênite. 

Eventuais modificações nas descrições propostas poderão gerar alterações no 

orçamento acima fixado. 

A validade da proposta é de 30 (trinta) dias, contados da presente data. 

 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Regiane B.  Monteiro 

Consultora Comercial 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO, 

INDICAÇÃO DE PROFESSORES E CARGA HORÁRIA DO CURSO 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NOS 

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

DE MÃO DE OBRA PARA PERÍODO ELEITORAL 

Visão panorâmica da reforma trabalhista e seus impactos na 

estruturação dos contratos e na fiscalização da execução 

 

Boas práticas para a gestão trabalhistas na execução dos contratos 

Aspectos teóricos e práticos

 

MINISTRARÁ O CURSO 01 DOS PROFESSORES ABAIXO INDICADOS: 

 

ISIS CHAMMA DOETZER 

Advogada. Mestre pela FAE – Centro Universitário. Pós-Graduada pela Academia 

Paranaense de Estudos Jurídicos. Consultora e instrutora de cursos. Professora da FAE 

– Centro Universitário, da Escola Superior de Advocacia, da Pós-Graduação da 

UniCuritiba e da ESIC do Paraná e Santa Catarina. Autora de diversos artigos jurídico. 

 

OU 

REGIANE BUENO KOMINEK 

Advogada. Consultora jurídica nas áreas trabalhista e previdenciária. Especialista em 

Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Curitiba. Professora de Direito do 

Trabalho e Direito Previdenciário da Escola de Advocacia da OAB. Possui experiência em 

treinamentos empresariais. 
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AO LONGO DA APRESENTAÇÃO SERAO INCLUPÍDOS ASPECTOS 

PRÁTICOS COMO A SOLUÇÃO DE CASOS A SEREM PROPOSTOS 

PELO PROFESSOR. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

✦ As diretrizes centrais que orientam a reforma trabalhista – Um novo 

paradigma para o Direito do Trabalho  

 

DOCUMENTO SINDICAL UTILIZADO PELA EMPRESA E PELA ADMINISTRAÇÃO 

(ACORDO, CONVENÇÃO OU SENTENÇA NORMATIVA) 

✦ Prevalência do acordado sobre o legislado 

✦ A inexistência de ultratividade depois da reforma trabalhista (a perda 

da vigência do documento coletivo na falta de nova negociação) 

 

CONTRATOS COM VIGÊNCIA INFERIOR A 12 MESES (1 A 3 MESES) 

✦ Soluções possíveis de acordo com a Reforma trabalhista 

   - Trabalho intermitente 

   - Contrato “verde e amarelo” 

   - Contrato de prestação de serviços 

   - Adequação da jornada de trabalho 

✦ Repercussão na composição dos custos da planilha em cada um 

dos casos 

 

ESTRATÉGIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS COM VIGÊNCIA INFERIOR A 

12 MESES (1 A 3 MESES) 

✦ Jornada de trabalho – Especificidades da reforma trabalhista 

✦ Horas extras e Compensação de horas 

✦ Pausas obrigatórias na jornada – Intervalos legais, repouso semanal 

remunerado (DSR) e feriados 
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✦ Parcela salarial e indenizatória – Diárias para viagem, ajuda de custo, 

composição do salário, alimentação 

 

ESTRATÉGIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS CONTINUADOS E COM 

PERÍODOS LONGOS DE EXECUÇÃO (ATÉ 60 MESES) 

• Estratégia e método de organização 

• Fiscalização por amostragem – As tratativas do Decreto nº 

9.507/2018 - Cautelas e riscos envolvidos 

• Principais causas de condenações trabalhistas – Foco da 

fiscalização para a gestão do risco trabalhista 

Fiscalização administrativa  

• Fiscalização inicial  

o O que deve ser conhecido para preparo da Planilha resumo 

• Fiscalização mensal – Antes do pagamento da fatura 

o Verificações  

• Fiscalização diária 

o Cautelas na emissão de ordens e solicitação de serviços 

o Verificação dos empregados, suas funções e o cumprimento 

da jornada/controle de frequência 

o Compensação de horas com forma de reduzir as horas 

extras 

o Cuidados no acompanhamento das horas extras 

• Fiscalização procedimental 

• Fiscalização por amostragem 

• Extinção ou rescisão dos contratos de trabalho 

 

 

16 HORAS 

A carga horária do curso proposto será de 16h, sendo dois dias consecutivos, 
das 8h30 às 12h30 e das 14h às 18h 
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Curitiba, 20 de fevereiro de 2.020. 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL – CURSO IN COMPANY 
 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
AOS CUIDADOS DO SR. ERIK SOARES CARDOSO 
 

 
A Inove Soluções em Capacitação é uma empresa com sede em Curitiba/PR, especializada em cursos, 

treinamentos e capacitação para organizações públicas, abertos ou fechados (in company). 

Nossos cursos possuem abrangência nacional e são ministrados por profissionais renomados com extensa 

experiência, que em sua maioria são Mestres e Doutores, e assim engrandecem e fortalecem ainda mais a 

qualidade dos cursos. Os cursos são flexíveis com o propósito de atender as necessidades específicas do 

contratante, possibilitando desta forma um maior aproveitamento com substancial redução de custos. 

A Inove Capacitação é uma empresa que além de desenvolver a estratégia da organização e zelar por sua 

competência e habilidade empresarial, compromete-se com a ética, seriedade e excelência técnica dos 

serviços prestados, buscando assim que todos os cursos e treinamentos contribuam para o crescimento 

profissional e pessoal, transformando conhecimento em sucesso. 

IMPORTANTE: A justificativa legal para contratação dos treinamentos pode ser verificada na conjugação do 

art. 25, inciso II e parágrafo 1º (Inexigibilidade por notória especialização), comart. 13, inciso VI 

(Contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal), da Lei 8.666/93. 

 

 

 

 

  ATRIBUIÇÕES  

 Atribuições da INOVE Capacitação e  do  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL 
 
>> Local | Auditório do TRE 

>>Data|  à definir 

>> Carga Horária | 16h horas atividade  
 
Das 08:30h às 17:30h – Com intervalo para almoço. 
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SÃO ATRIBUIÇÕES DA INOVE: 

 Disponibilização do docente; 

 Elaborar a lista de presença dos participantes; 

 Programa com bibliografia e material de apoio (slides e textos); 

 Elaborar e reproduzir o material didático (apostila) preparado exclusivamente para o evento;  

 Emitir certificados com carga horária de 16 horas, registrados em cartório com validade permanente; 

 Despesas relacionadas com os palestrantes e equipe de apoio.  
 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO TRE/AL : 
 Enviar em tempo hábil a lista de inscrição dos participantes para elaboração dos certificados digital;  

 Enviar nota de empenho / comprovante de pagamento em até 72 horas com antecedência do 
evento.  

 Fornecer o local com a respectiva infraestrutura para o desenvolvimento do curso: Sala-de-aula 
com possibilidade de arranjo em grupos, computador com projetor e capacidade para executar 
vídeo, microfone, sistema de amplificação de som para voz e para computador (vídeo), acesso a 
internet,  flip-chart ou quadro branco. 

 

 

CURSO IN COMPANY: 

PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS 

IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA 

PALESTRANTE: 

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES - AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E 
CONTROLE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU) 

 
 

MODALIDADE IN COMPANY 

Também conhecidos como cursos fechados, eles são desenvolvidos e adaptados à realidade do cliente. 
Atendendo necessidades específicas, estimulando o debate entre os participantes e o palestrante, 

possibilitando a solução de casos concretos com considerável redução de custos. Os cursos in company são 
recomendados para instituições que precisam otimizar tempo e orçamento, evitando o deslocamento de 

seus servidores. 
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  INVESTIMENTO 

ITEM Qtd. 

 

Discriminação 

 

Valor Total de 

Investimento 

 
 
 

01 

 
 
 

25 

 
Inscrição de 25 (vinte e cinco) servidores em curso In 

Company, para o treinamento descrito abaixo, 
incluindo material de apoio com apostila, certificados de 

conclusão  com carga horária de 16hrs. 

 

 
R$ 35.000,00(trinta e 

cinco mil reais  ) 
 
 

 Validade da Proposta: 

60 (sessenta) dias 

 Dados para pagamento: 

O respectivo pagamento em nome de INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E 

EVENTOS LTDA ME, CNPJ nº 27.883.894.0001-61| Banco Santander Agencia: 

0950 – Conta Corrente: 13000843-3.  

 

  

 
CONTEXTUALIZAÇÃO  

 A Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, estabele as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Segundo o normativo, as 

contratações desses serviços serão realizadas observando-se as seguintes fases:  

Planejamento da Contratação; Seleção do Fornecedor; e Gestão do Contrato. 

O Planejamento da Contratação, por seu turno, consiste em 03 (três) etapas: Estudos 

Preliminares; Gerenciamento de Riscos; e Termo de Referência ou Projeto Básico. Um dos 

itens obrigatórios dos documentos que materializam os Estudos Preliminares e o Termo de 

Referência é a elaboração da estimativa de preços, que atualmente é regulamentada pela 

Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014.  

Não se pode olvidar que a elaboração da estimativa de custos de qualquer contratação 

se reveste de grande importância para a Administração vez que estabelecerá o preço máximo 

a que está disposta a assumir na futura contratação. Uma pesquisa de preços mal elaborada 
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poderá resultar em uma licitação deserta ou fracassada, conforme o caso, ou ainda, permitir a 

contratação com valores acima dos praticados no mercado. 

Em se tratando de serviços terceirizados, em virtude de suas especificidades, a 

obtenção dos preços de referência para a contratação normalmente ocorre junto às empresas 

prestadoras de serviços, que em muitas das vezes não encaminham as respectivas propostas 

ou apresentam-nas com preços distorcidos dos praticados no mercado. 

Entretanto, a Instrução Normativa nº 05/2017 estabelece em seu Anexo V - Diretrizes 

para elaboração do Projeto Básico (PB)  ou Termo de Referência (TR), item 2.9, alínea ‘b’, que a 

estimativa de preços visando à contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de 

mão de obra pode ser obtida por meio do preenchimento da Planilha de Custos e Formação de 

Preços, observados os custos dos itens referentes ao serviço. Dito de outra forma, a 

Administração pode fixar o preço máximo nas licitações para contratação de serviços de 

vigilância, limpeza e conservação ou copeiragem, por exemplo, a partir da identificação dos 

elementos que compõem os custos associados à prestação dos serviços por meio do 

“autopreenchimento” da planilha de custos. Essa técnica é utilizada por diversos órgãos e 

entidades que integram a estrutura da Administração e promove a desburocratização da 

realização da pesquisa de preços. 

O presente curso visa proporcionar aos seus participantes a compreensão da estrutura 

da planilha de custos e os respectivos impactos de cada módulo na contratação; possibilitar a 

internalização dos principais normativos que regulamentam os diversos aspectos da 

terceirização de serviços - CCT, CLT, legislação previdenciária e tributária e a depreciação; e 

expor as principais alterações e impactos promovidos pela reforma trabalhista, Lei nº 

13.467/2017. 

O treinamento está atualizado pelas orientações trazidas pela Instrução Normativa nº 

07/2018; as emanadas pela Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério da Economia; o 

Acórdão nº 712/2019-Plenário; e Parecer nº 00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

Em que pese abordarmos o modelo da planilha de custos previsto pela Instrução 

Normativa nº 05/2017 – Anexo VII-D, a ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do 

Poder Executivo federal em suas respectivas licitações, não há óbice para que servidores de 

outros Poderes e/ou entes federativos participem do presente curso, tendo em vista que em 
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muitas das vezes há compatibilidade/convergência entre os diversos modelos de planilhas 

adotados pelos Municípios, Estados e Poderes Legislativo e Judiciário.   

METODOLOGIA  

Teórica, oficinas e estudos de casos, com foco nas contratações de serviços terceirizados com 

cessão de mão de obra  aplicáveis às eleições. Sendo 8 horas de aulas teóricas e 8 horas de 

aulas práticas. 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO  

1. Os impactos da Lei nº 13.467/2017 nas contratações de serviços terceirizados. 

2. Composição da planilha de custos. 

3. O alcance do Acórdão nº 712/2019-Plenário, do Tribunal de Contas da União. 

4. A abrangência do Parecer nº 00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

5. Escolhendo a solução para contratação: principais elementos norteadores. 

6. Acompanhamento da execução contratual: principais metodologias e técnicas. 

7. Controle da jornada de trabalho. 

8. Compensação de Horas x Pagamento de Horas Extras. 

9. Gestão de contratos: Aspectos relevantes. 

10. Conhecendo a estrutura da planilha de custos. 

11. Considerações sobre: 

a) Reserva técnica. 

b) Treinamento. 

c) Participação nos lucros. 

d) Disposições de CCT. 

12. Principais alterações da planilha de custos durante a execução contratual e os respectivos 

limites legais 

13. Principais orientações que devem constar dos editais acerca do preenchimento da planilha 

de custos. 
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PALESTRANTE  

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES  

Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU) desde maio de 

2007 e Fundador e Colaborador do Portal L&C 

Graduado em Odontologia pela UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda; Pós-

Graduado em Orçamento Público pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC) e em Gestão Pública 

pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). 

Atualização em Licitações e Contratos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Certificado pela Universidade TOR VERGATA e ACCADEMIA JURIS ROMA pela participação no 

curso “Boas práticas em compras públicas – conhecendo a experiência europeia para refletir 

sobre o Brasil”.  

Auditor Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília 

(UnB/FUB) no período de março de 2014 a fevereiro de 2017 

Professor da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da Escola de Administração 

Fazendária (Esaf) nas áreas de gestão e fiscalização de contratos, termo de referência e edital. 

Atua também como instrutor nas temáticas de licitação e contratos, Sistema de Registro de 

Preços, planilhas de custos, auditoria, governança e gestão de riscos. 

 

 

 

Conforme solicitado, esta é a nossa proposta para o curso In Company. 
 

Desde já agradecemos a oportunidade de apresentá-la. 
 

Sem mais para o momento ficamos a disposição para maiores esclarecimentos que se façam 
necessários. 

 

INOVE A SUA DISPOSIÇÃO! 

Atenciosamente, 
Fernanda Vosch| Comercial 

41 3618-9954 / 41 9551-4496 
fernanda@inovecapacitacao.com.br 

Proposta ajustada INOVE (0659609)         SEI 0000472-96.2020.6.02.8000 / pg. 70

mailto:fernanda@inovecapacitacao.com.br
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Proposta Técnica para Treinamento In Company nº 104/2020 

 

Curso: Planilha de Custos e Formação de Preços: Impactos da Reforma Trabalhista – Lei 
Nº 13.467/2017 - Atualizações Normativas e Análise de Temas Complexos 

Nome do Órgão: Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Contato: José Ricardo Araújo e Silva 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Planilha de Custos e Formação de Preços: Impactos da Reforma Trabalhista – Lei Nº 
13.467/2017 - Atualizações Normativas e Análise de Temas Complexos 

 
 

APRESENTAÇÃO 

A Instrução Normativa nº 05 de 26 de maio de 2017, expedida pela Secretaria de Gestão do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão evidencia-se como um dos dispositivos mais eficazes para 

o atendimento das necessidades da Administração Pública no que concerne à contratação de 

prestação de serviços, sejam continuados ou por escopo. 

Emerge como o refinamento da Instrução Normativa nº 02/08 da SLTI/MPOG – que revoga – 

conciliando diretrizes e jurisprudências do TCU, Orientações Normativas da AGU e as boas práticas 

(manuais e cartilhas) dirigidas às licitações e contratações públicas pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Estrutura-se em três fases: Planejamento da Contratação, Seleção do 

Fornecedor e Gestão do Contrato; cada qual planejada de forma integrada visando obstar falhas e 

lacunas; na fase do planejamento e da licitação com o fito de permitir em uma gestão contratual 

proativa, eficiente e robusta e, ainda, por meio dos relatórios de fiscalização durante e ao término do 

contrato servirão de fonte de informações para futuras contratações. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Pregoeiros e suas Equipes, Comissões de Licitação, Empresas que contratam com a Administração 
Pública, Gestores e Fiscais de Contratos, Ordenadores de Despesas, Auditores, Consultores, Advogados, 
servidores da Área Financeira, de Compras, de Contratos, todos aqueles que tenham interesse no 
assunto. 
 

OBJETIVO: 

O desenvolvimento do programa procurou abordar aspectos pontuais e característicos que envolvem a 

complexa logística de contratação e gestão de serviços de apoio necessários para atender as eleições 

gerenciadas pelo TRE-AL.  

No decorrer da capacitação, considerando as especificidades da terceirização dos serviços de apoio nas 

eleições, serão apresentadas questões para que sejam reconhecidas (e solucionadas) possíveis falhas ou 

lacunas, tanto no processo de contratação como no de gestão contratual. 
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Para o desenvolvimento das questões-debates, tomou-se por referência os Editais de Pregão do TRE/AL 

nºs 51/2018 e 53/2018. 

 

METODOLOGIA 

Aulas dialogadas, com apresentação de slides, mapas conceituais, quadros sintetizados, quadros de 

controles de acompanhamento e de medições, dicas de fontes e sítios da internet detentores de boas 

práticas, publicações e estudos de casos concretos. Vinculação do conteúdo às atuais jurisprudências 

consagradas pelas Orientações Normativas da AGU e Súmulas do TCU entre outros Órgãos Superiores. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) BREVE ESTUDOS DOS MÓDULOS CONSTITUINTES DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS NOS MOLDES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/17-SEGES/MPOG, INCLUINDO A REFORMA 

TRABALHISTA, COM DESTAQUES PARA: 

ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL NOS FERIADOS TRABALHADOS – JORNADA 12X36 

INTRAJORNADA 

EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EM DEMISSÕES SEM JUSTA CAUSA 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

INSUMOS DIVERSOS 

BANCO DE HORAS E HORAS EXTRAS – ESTIMATIVAS E CÁLCULOS 

COMO REDUZIR CUSTOS? O QUE É REALMENTE NECESSÁRIO CONTER NA SUA PLANILHA? 

 

2) MEDIDA PROVISÓRIA 905/19 E PORTARIA ME 950/20 – CONTRATO DE TRABALHO VERDE AMARELO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

3) CONTRATO DE TRABALHO (LEI 13.467/17)  

POR PRAZO INDETERMINADO 

POR PRAZO DETERMINADO  

INTERMITENTE (PORTARIA MTB Nº 349/2018) 

 

4) FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTRATUAL 

IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

DESIGNAÇÃO, LIMITES, PODERES E DEVERES DOS AGENTES  

CONTROLES BÁSICOS; CONTROLES ESPECÍFICOS E AFERIÇÕES DE RESULTADOS 

INTERRELAÇÃO ENTRE O FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA O CASO ESPECÍFICO DO TRE/AL 

HORA-EXTRA E COMPENSAÇÃO DE HORAS (BANCO DE HORAS)  

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA: CONSOLIDAÇÃO DOS CONTROLES 

EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO DAS AÇÕES, DOS PRAZOS E DAS PENALIDADES 

PARA O CASO ESPECÍFICO DO TRE/AL 
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PALESTRANTE 

Walter Salomão Gouvêa - O Professor Walter Salomão é tecnólogo em Gestão Pública e Administrador 

de Empresas, consultor em gestão de logística no setor público e especializado em compras 

governamentais. 

Em seus quase 30 anos como servidor do Ministério das Comunicações, onde consolidou sua bagagem 

prática, prestou serviços como coordenador de serviços gerais e recursos logísticos, chefe de divisão de 

patrimônio, chefe de divisão de atos e contratos, chefe de divisão de almoxarifado e de outras áreas 

afins, atuou como presidente de comissões de licitação e pregoeiro, bem como atuou intensivamente 

em atividades fins daquele órgão. 

Com mais 6.000 capacitações ao longo de 13 anos de experiência, atua como instrutor/facilitador em 

escolas de governo como a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, a Escola de Administração 

Fazendária – ESAF, o Instituto Serzedello Corrêa – TCU, Instituto Municipal de Administração Pública de 

Curitiba IMAP, Instituto Euvaldo Lodi – IEL do Sistema FIERO e em várias consultorias privadas em 

diversos Estados. 

 

MATERIAL DE APOIO 

Pasta, Apostila, Caneta, Certificado com carga horária. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Local: Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Data: Fevereiro de 2020 

Carga horária: 16 (dezesseis) horas 

Horário: Das 8h30 as 12h30 e das 14h00 as 18h00 

Nº de participantes: 20 (vinte) participantes. 

Valor do curso total: R$ 20.590,00 (vinte mil quinhentos e noventa reais) 

 
AO ENCARGO DA CONTRATADA: 

» Disponibilização do docente. 

» Despesas com alimentação, transporte/passagens aéreas e hospedagem do palestrante. 

» Computador para o palestrante. 

» Fornecer o material didático para a contratante (pasta, caneta, bloco para anotações).  

» Certificado de participação* 

Obs.: Para receber o certificado de conclusão, o participante deverá estar presente em, no mínimo, 75% 

do treinamento. 

AO ENCARGO DA CONTRATANTE: 

» Realizar e controlar as inscrições. 

» Elaborar a lista de presença dos participantes. 
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» Auditório compatível ao numero de participantes acordado. 

» 01 (uma) tela de projeção. 

» Ponto de internet de conexão rápida. 

» Infra estrutura operacional necessária. 

» Sistema de som; (se necessário). 

» Projetor multimídia. 

» Flip-chart. 

» Coffee break (opcional). 

PAGAMENTO 

» A nota de empenho, ou ordem de fornecimento deve ser entregue até 05(cinco) dias de antecedência ao 

Treinamento. 

» O pagamento deverá ser realizado até 30 (trinta dias), mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 

 

Dados Bancários: 

Número do Banco: 001 

Nome do Banco: Banco do Brasil 

Agência: 3273-5 

Conta Corrente: 35.522-4 

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO / PAGAMENTO: 

Premier Capacitação e Sistemas Eireli. 

Rua Anne Frank, nº 1444 - 2º Andar Hauer 

Curitiba/PR - CEP 81.610-150  

CNPJ: 18.994.912/0001-91 

Inscr. Estadual.: 013589523-89 

Inscr. Municipal: 678760-7 Optante pelo Simples 

 

 

 

Esta proposta terá validade por 60 (sessenta dias), contados a partir desta data. 

 

 

Curitiba, 20 de fevereiro 2020. 

 

Atenciosamente, 

  Izabel Santos 
Consultora de Negócios 

Grupo Premier Tel.: (41) 3345 9105 | izabel@premiertreinamentos.com.br 
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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: 86.781.069/0001-15

Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Nome Fantasia: ZENITE EDITORA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2020

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 28/07/2020

FGTS 22/02/2020

Trabalhista Validade: 31/07/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/03/2020

Receita Municipal Validade: 05/03/2020

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: 21/02/2020 09:31 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

21/02/2020 10:14:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Adimplente86781069
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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21/02/2020 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: 

CONSULTAR

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

86.781.069/0001-15

Data da consulta: 21/02/2020 09:23:37
Data da última atualização: 20/02/2020 18:00:05

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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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: 27.883.894/0001-61

Razão Social: INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/08/2020

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 08/06/2020

FGTS 10/03/2020

Trabalhista Validade: 16/08/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/06/2020

Receita Municipal Validade: 17/06/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2020Validade:

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: 21/02/2020 09:23 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

21/02/2020 10:09:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS Adimplente27883894
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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21/02/2020 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:

27.883.894.0001-61

Data da consulta: 21/02/2020 09:23:37
Data da última atualização: 20/02/2020 18:00:05

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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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: 18.994.912/0001-91

Razão Social: PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS EIRELI

Nome Fantasia: PREMIER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/07/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 19/05/2020

FGTS 10/03/2020

Trabalhista Validade: 29/05/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/03/2020

Receita Municipal Validade: 30/03/2020

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: 21/02/2020 09:41 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

21/02/2020 10:10:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS EIRELI Adimplente18994912
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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www.premiertreinamentos.com.br  
contato@premiertreinamentos.com.br| (41) 3345 9105 . 9 8840 6399  

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

Ao Tribunal Regional de Alagoas – TRE/AL 

 

Declaro que os sócios/proprietários da PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS EIRELI,   não são 

sócios, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, dos membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, ou ainda, de servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, de acordo 

com o que prescreve o inciso V do art. 2º da Resolução CNJ nº 7/2015, com redação dada pela 

Resolução CNJ nº 229/2016. 

 

 
 

Curitiba, 21 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

Sérgio Fagundes de Araújo 

Diretor Geral 
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CPF / CNPJ: 

CONSULTAR

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

18.994.912/0001-91

Data da consulta: 21/02/2020 09:23:37
Data da última atualização: 20/02/2020 18:00:05

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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GDG 0655501, retornamos os

autos a Vossa Senhoria com a Informação nº 898 (0658929), no que
pertine às adequações suscitadas pela Assessoria de Contas e Apoio
à Gestão, para continuidade do feito.

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 02/03/2020, às 16:56, 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
0661885 e o código CRC 912F02F7.

0000472-96.2020.6.02.8000 0661885v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de março de 2020.
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de proposta de capacitação de

servidores deste regional, pela metodologia in
company, voltada ao treinamento de Gestores para os
contratos voltados às Eleições 2020.

 
Após afinação de propostas e detalhada instrução

processual, a Assessoria de Contas e Apoio à Gestão chegou a
definição de que o projeto de curso apresentado pela empresa
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A seria o mais
adequado aos interesses deste Regional.

 
Já consta do processo, além da proposta ajustada,

os documentos e certidões necessárias à anlaise jurídica da
regularidade da contratação.

 
Assim, torno os autos conclusos a Vossa

Excelência, para a competente deliberação, com a
recomendação de que seja acatada a sugestão da ACAGE, de
contratação da mencionada empresa e, o procedimento, seja
evoluido à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para
pronunciamento técnico-jurídico.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/03/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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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
0665377 e o código CRC 595B08F9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2020.
Tratam-se os autos de proposta de capacitação de

servidores deste regional, pela metodologia in
company, voltada ao treinamento de Gestores para os
contratos voltados às Eleições 2020.

Assim, ACATO a recomendação de contratação da
mencionada empresa, evoluido os autos à Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, para pronunciamento técnico-jurídico.

Concomitantemente, remetam-se os autos à CODES
para ciência do presente Despacho e que se verifique a
agenda do instrutor para a realização da capacitação, em
atenção à INFORMAÇÃO Nº 1261 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF 0666252.

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 16/03/2020, às 16:50, 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
0666064 e o código CRC 28357D02.

0000472-96.2020.6.02.8000 0666064v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1261 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Assunto: Contratação de evento de capacitação - disponibilidade do
instrutor
 
Prezados,
 
Considerando os encaminhamentos do Despacho GDG 0665377, bem
como, a urgência de realização da capacitação proposta nestes autos,
reabrimos este procedimento para informar que a empresa ZENITE
declarou que o instrutor citado na proposta só tem disponibilidade na
agenda no mês de Maio/2020 e que estão tentando a liberação de
data no mês de Abril/2020, uma vez as orientações passadas
na anexa mensagem eletrônica (0666272) não foram atendidas.
Outrossim, visando auxiliar o processo decisório, solicitamos às
demais empresas proponentes que indicassem a disponibilidade na
agenda dos instrutores citados nas propostas, obtendo as respostas
que ora anexamos (0666274 e 0666275).
 
Por fim, prestadas as informações que julgamos necessárias ao bom
andamento da contratação, encerramos estes autos para
continuidade do feito.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 10/03/2020, às 17:56, 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
0666252 e o código CRC CD1CD9B7.

0000472-96.2020.6.02.8000 0666252v5
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De: Silvia Helena Modesto Maranhão da Silva <silvia.helena@zenite.com.br>

Para: "josericardo@tre-al.gov.br" <josericardo@tre-al.gov.br>, "erikcardoso@tre-al.jus.br" <erikcardoso@tre-
al.jus.br>, "filipelobo@tre-al.jus.br" <filipelobo@tre-al.jus.br>

CC: Regiane Borges Monteiro <regiane.monteiro@zenite.com.br>
Data: 02/03/2020 03:29 PM
Assunto: Importante - Prazo de retorno

Prezados Senhores,
Boa tarde!
 
Chegamos num momento de compartilhar nossa preocupação e diretrizes sobre a execução dos cursos In
Company previsto para começar nas datas de 23 e 24 de março de 2020.
 
Informamos que para a execução do Curso In Company que estamos tratando é necessário formalizar a
contratação através de um contrato ou documento de empenho ou ofício assinado por parte da
autoridade legal  ou publicação. Isso porque existem custos envolvidos com a preparação e transporte de
material, reserva de agenda com o professor, reserva de passagem do (s) professor (s) e demais
providências da área de logística.
 
Até o momento não recebemos dos senhores tais documentos.
 
Diante dessa realidade o caminho será de reagendamento do referido curso.
 
O que conseguimos hoje foi prolongar um pouco mais esse prazo para envio de quaisquer dos documentos
citados acima até hoje 02/03 às 16h. Caso não seja possível isso para os senhores, proponho já
iniciarmos a discussão sobre o reagendamento. Lembrando que este prazo foi renegociado, pois tínhamos
a orientação de retorno no dia 28/02/2020.
 
Certos de vossa compreensão, agradeço e me coloco a disposição para auxiliar no que for necessário.
 
Silvia Helena Modesto
 Coordenadora Comercial
  Fone: (41) 2109-8666
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De: Fernanda Vosch | Inove Capacitação <fernanda@inovecapacitacao.com.br>
Para: "'erikcardoso'" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Data: 10/03/2020 05:11 PM
Assunto: RES: Adequação da Proposta - In Company (Inove)

Prezado Érik,
As datas disponíveis na agenda  do João seriam 23 e 24 ou 30 e 31 de março. Mas precisamos bloquear logo para
não perdermos .
Aguardo seu retorno o mais breve possível.
Att. Fernanda
 
De: erikcardoso [mailto:erikcardoso@tre-al.jus.br] 
Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 12:52
Para: fernanda@inovecapacitacao.com.br
Cc: José Ricardo Araújo e Silva; neypalma; rosanageda
Assunto: Adequação da Proposta - In Company (Inove) 
Prezada Fernanda, 

Recentemente o TRE/AL manteve contato com essa empresa, através do Secretário de
Administração, para o fornecimento de proposta de treinamento sobre o tema de "elaboração de
planilha de preços para serviços diversos terceirizados, com ênfase nas repercussões da
Reforma Trabalhista", que resultou na apresentação da Proposta dessa empresa.
Após a análise das propostas apresentadas restou a necessidade de algumas adequações, são
elas:

* O conteúdo do curso deve abordar:

-   O tema planilhas de composições de custos e formação de preços de contratos de
terceirização, com ênfase nas repercussões da Reforma Trabalhista;
-   Principais verificações a serem incluídas nas rotinas de fiscalização e gestão de contratos de
terceirização;

-   Estratégias para definição das formas de contratações que melhor se adequem às
necessidades do Órgão, de acordo com a reforma trabalhista, e métodos eficazes de fiscalização
contratual;

-   Tratar de metodologias que facilitem a aferição do controle de frequência dos prestadores de
serviço e os quantitativos de horas extras realizados.
-   Foco no gerenciamento das contratações, não estando limitado aos aspectos técnicos
de elaboração das planilhas;

-   Formas de compensação de horas, no intuito de reduzir o quantitativo de horas extras
prestadas, impactando no valor final da contratação;

* A metodologia deve ser teórica, oficinas e estudos de casos, com foco nas contratações de
serviços terceirizados com cessão de mão de obra aplicáveis às eleições;
* A carga horária deve ser no mínimo de 16 (dezesseis) horas, sendo 8 horas de aulas
teóricas e 8 horas de aulas práticas

Assim sendo, fico no aguardo da proposta ajustada para dar continuidade ao processo de
contratação de curso.

 
Att.
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De: "Izabel Santos" <izabel@premiertreinamentos.com.br>
Para: <erikcardoso@tre-al.jus.br>
CC: <josericardo@tre-al.jus.br>
Data: 10/03/2020 05:10 PM
Assunto: ENC: Proposta Treinamentos In Company Premier

Prezado Sr. Erik, boa tarde!
 
Conforme contato confirmo a disponibilidade de 18 a 20 de março de 2020 para a realização do In Company
conforme proposta n° 104/2020.
Dúvidas, fico disponível.
 
Atenciosamente,

 
De: Izabel Santos - Premier Treinamentos [mailto:izabel@cursos-premiertreinamentos.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 10:59
Para: 'erikcardoso@tre-al.jus.br'
Cc: 'josericardo@tre-al.jus.br'
Assunto: ENC: Proposta Treinamentos In Company Premier
 
Prezado Sr. Erik,
 
Conforme solicitado, segue proposta atualizada para o Curso In Company.
 
Atenciosamente,
Izabel Santos
Depto. Administra�vo
Fone: (41) 3345 9105 | (41) 9 8875 5171
E-mail: izabel@cursos-premiertreinamentos.com.br

 
De: Izabel Santos - Premier Treinamentos [mailto:izabel@premiertreinamentos.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 21 de janeiro de 2020 14:52
Para: 'josericardo@tre-al.jus.br'
Assunto: Proposta Treinamentos In Company Premier
 
Prezado Sr. José Ricardo, boa tarde!
 
Conforme solicitação segue anexada proposta  para sua análise referente ao Treinamentos In Company de sobre
“Planilha de Custos e Formação de Preços: Impactos da Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017, Atualizações
Norma�vas e Análise de Temas Complexos”, lembrando que a Premier Treinamentos  tem como obje�vo oferecer
um treinamento focado e adequado às necessidades específicas do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas –
TRE/AL.
 
Obs1.: Mais adequações poderão ser feitas conforme sua necessidade.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO

Aos onzes dias do mês de março de 2020, procedi à
juntada da mensagem eletrônica da empresa ZENITE (0666619),
dando conta da disponibilidade da Professora Isis Chamma no mês de
Abril/2020, concluindo a tramitação dos presentes autos, nesta
Seção. E, para constar, eu, Erik Soares Cardoso, Técnico Judiciário,
lavrei este termo, que segue por mim subscrito.

 

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 11/03/2020, às 14:08, 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
0666613 e o código CRC E60C8F8E.

0000472-96.2020.6.02.8000 0666613v4
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De: Regiane Borges Monteiro <regiane.monteiro@zenite.com.br>
Para: erikcardoso <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Data: 11/03/2020 01:55 PM
Assunto: Reserva de data / Curso In Company Zênite

Prezado Erik, boa tarde,
 
Gostaria de informar que temos os dias 14 e 15/04/2020 disponíveis para realização da capacitação In Company, e
para que o TRE/AL possa reservar essa data, precisamos de um documento, seja ele contrato, o�cio, ou autorização
da Diretoria/Presidência para essa contratação até dia 13/03/2020 as 15 hrs.  Nos enviando um desses documentos
conseguimos assegurar a data acima, e reservar a agenda da Professora Isis Chamma junto ao Tribunal.
Aproveito para lembrar que esse procedimento é para reserva de agenda da Professora, e para começarmos a
trabalhar na logís�ca do curso, sendo assim o processo pode con�nuar tramitando normalmente.
 
Fico à disposição.
 
 
Atenciosamente,
 

Regiane Borges Monteiro
Consultora Comercial de Eventos In Company
Fone: (41) 2109-8658
regiane.monteiro@zenite.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, como

determinado no Despacho GPRES 0666064, para análise e
pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/03/2020, às 13:04, 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
0668519 e o código CRC B7CA4BEC.

0000472-96.2020.6.02.8000 0668519v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.
Encaminho à SGP, a Informação 0666252 da

SRACF/CODES para as medidas decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 16/03/2020, às 17:40, 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
0668564 e o código CRC 395D473B.

0000472-96.2020.6.02.8000 0668564v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.
À CODES/SRACF para conhecimento do despacho

GPRES 0666064 e demais providências.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 17/03/2020, às 17:00, 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
0668643 e o código CRC A37F6C2B.
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
À SAD,
 
Para aferir a compatibilidade de preço, na forma da

regulamentação de regência.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/03/2020, às 16:15, 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
0669054 e o código CRC DB3F13D8.
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
À SEIC.
Para aferição da compatibilidade de preços,

conforme Despacho AJ-DG 0669054.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 17/03/2020, às 19:31, 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
0669303 e o código CRC DC6F7633.

0000472-96.2020.6.02.8000 0669303v1
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E-mail - 0669716

Data de Envio: 
  18/03/2020 15:54:29

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

Para:
    silvia.helena@zenite.com.br
    regiane.monteiro@zenite.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - CURSO IN COMPANY

Mensagem: 
   Para darmos andamento à contratação de curso de capacitação in company -

"PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NOS CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA
PERÍODO ELEITORAL "

Apelamos a sua presteza, nos sentido de nos fazer remeter, o quanto antes se lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três), que comprovem o preço praticado para a capacitação.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
 fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
Móvel e WhatsApp) 99133-8744

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

Anexos:
    Proposta_0659202_Resposta_Zenite_e_proposta_atualizada.pdf
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Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Maceió – AL  

 

DECLARAÇÃO 

 

A ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, estabelecida à Avenida Sete de 

Setembro, 4.698, 3º e 4º andares, Batel, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº. 

86.781.069/0001-15 e inscrição estadual nº 10198056-18, por intermédio de sua 

procuradora, Hilda Victória Dernys Carrasco Chiaretto, portadora do CPF nº. 

032.957.699-23 e RG nº. 7.778.009-2/PR, DECLARA, para os fins do disposto nos 

artigos 2º, inciso V, e 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, 

com a redação dada pela Resolução nº 09/2005, não ter sócios que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de chefia ou exercentes de função 

gratificada da mesma natureza ou, ainda, de magistrados vinculados ao Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

Curitiba, 23 de março de 2020 

 

 

Hilda Victória Dernys Carrasco Chiaretto 

Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos 
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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: 86.781.069/0001-15

Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Nome Fantasia: ZENITE EDITORA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2020

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 16/09/2020

FGTS 31/03/2020

Trabalhista Validade: 15/09/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/07/2020

Receita Municipal Validade: 26/06/2020

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: 24/03/2020 15:12 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão SICAF/CADIN/TCU CONSOLIDADA (0672131)         SEI 0000472-96.2020.6.02.8000 / pg. 112



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/03/2020 15:15:23 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 

CNPJ: 86.781.069/0001-15 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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02509594451Usuário:

24/03/2020 15:14:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Adimplente86781069

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, 24 de março de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de contratação de empresa para

curso in company para 30 servidores, nos termos da proposta
ajustada evento 0659202.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do
preço, visando à contratação em tela, evento 0669303 , no valor de
R$37.317,46 (trinta e sete mil trezentos e dezessete reais e quarenta
e seis centavos).

 
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, inscrita

no CNPJ nº 86.781.069/0001-15 , encaminhou-nos  cópias de Notas
de Empenho e Fiscais para realização do curso em tela,
evento 0672100.

 
Entendemos ainda e por razão da ausência de critérios

objetivos, porém levando em conta que a aferição de trabalho
intelectual é puramente subjetivo e em atenção
à determinação contida no Despacho GSAD em processos anteriores
e de igual objeto e ainda considerando orientação do critério
beneficiários/n.º de horas aulas, analisamos estes outros processos
de cursos "In Company", sem considerar o tema proposto nos
procedimentos anteriores,  0008210-72.2019.6.02.8000, 0001004-
07.2019.6.02.8000, 0007308-90.2017.6.02.8000, 0008823-
63.2017.6.02.8000 e 0002462-93.2018.6.02.8000.
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Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

em tela, eventos 0672131 e 0671351.
 
Concluimos que a proposta da empresa ZENITE

INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, inscrita no CNPJ nº
86.781.069/0001-15,  no valor de R$37.317,46 (trinta e sete mil
trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) para 30
servidores , temos por participante o valor de R$77,74 (setenta e
sete reais e setenta e quatro centavos)  hora-aula por
participante/servidor, assim compatível ao cursos acima
mencionados.

 
Diante do exposto , entendemos, salvo melhor juízo,

demonstrada a compatibilidade e do preço ofertado, sugerindo pois a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do
Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 24/03/2020, às 15:38, 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
0672135 e o código CRC 4BF4D1C9.

0000472-96.2020.6.02.8000 0672135v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0672135, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/03/2020, às 16:45, 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
0672274 e o código CRC 66EC9EAF.

0000472-96.2020.6.02.8000 0672274v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
Submeto os autos à consideração superior do Sr.

Diretor-Geral indagando se, diante do atual cenário de adoção
de medidas de prevenção do contágio da Covid-19, daremos
sequência à instrução dos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 19:30, 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
0673578 e o código CRC D3439256.

0000472-96.2020.6.02.8000 0673578v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
Diante do novo cenário com adoção de medidas de

prevenção do contágio da COVID-19, faz-se necessário rever a
atual instrução processual.

Dessa forma, determino o encaminhamento do
presente procedimento à Seção de Recrutamento, Avaliação e
Capacitação Funcional para adoção de novas providências
com vistas a assegurar a realização da capacitação objeto dos
autos, a ser realizada no formato EAD.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/03/2020, às 09:33, 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
0673724 e o código CRC B17F63AA.

0000472-96.2020.6.02.8000 0673724v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Prezado Diretor-Geral.
 
Em cumprimento ao Despacho GDG 0673724, devolvemos os autos
com a resposta da empresa ZENITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA S/A, dando conta da impossibilidade de realizar a
capacitação na modalidade a distância, conforme mensagem
eletrônica juntada aos autos (0674101).
Por fim, ressaltamos que, após longa tramitação destes autos, o
conteúdo indicado como mais adequado às necessidades do Tribunal
foi o ofertado pela ZENITE, resultando em toda instrução e análise
jurídica necessárias à verificação de regularidade da contratação
proposta nos autos. Assim sendo, caso venha a surgir o interesse em
buscar outras empresas para ofertar o curso objeto destes autos, na
modalidade a distância, entendemos, salvo melhor juízo, ser
importante ponderar sobre o tempo necessário à nova instrução
processual destinada à análise das novas propostas.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 30/03/2020, às 15:28, 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
0674092 e o código CRC 34FB6C20.

0000472-96.2020.6.02.8000 0674092v1
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In company - Zênite Consultoria

erikcardoso <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Sex, 27/03/2020 11:49
Para:  erik_sc@hotmail.com <erik_sc@hotmail.com>

1 anexos (809 KB)
101755 -TRE AL_ CUST.Impactos da RF nos contratos.pdf;

Prezados Senhores, bom dia,
Como vão?
 
Hoje pela manhã fiz uma consulta ao processo administrativo n° 000047296.2020,
referente a contratação do Curso In Company:  PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA
TRABALHISTA NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA PERÍODO ELEITORAL. Nesta consulta vi que há
um despacho da Diretoria Geral para o setor de Capacitação, solicitando verificar a
possibilidade do evento ser ministrado no formato EAD. Sendo neste formato, infelizmente
não conseguiríamos atendê-los, pois não trabalhamos com esta modalidade de
capacitação.
Volto a frisar que este In Company foi customizado e adequado as necessidades deste
Tribunal, levando em conta a necessidade apontada.
A Zênite comercializa essencialmente informação técnico-jurídica especializada, fruto da
seleção e produção intelectual de seu corpo técnico, com compromisso, notoriedade e
 respeito.
Acreditamos que dentro da necessidade que este tribunal apontou, esse seria o meio mais
efetivo de atender a demanda (In Company presencial).
Imagino que a opção de EAD tenho sido levantada levando em consideração o momento
de pandemia que o país está passando, COVID/19, e que acabará implicando em
inúmeras atividades e compromissos no dia a dia de todos. De toda forma peço a gentileza
dos senhores em analisar a possibilidade de dar continuidade ao processo, de avaliar a
possibilidade de  realização do evento em torno do segundo semestre e de aguardar o
momento mais propicio para alinharmos uma data.
 
Desde já agradeço e deixo meus contatos a disposição.
 
Atenciosamente,
 

Regiane Borges Monteiro.
Consultora Comercial de Eventos Idificun Company
Fone: (41) 2109-8658
regiane.monteiro@zenite.com.br
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DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
Ciente das ponderações apresentadas pela Seção de

Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional, ora
dispostas no despacho 0674092.

No entanto, a necessidade da capacitação objeto
dos presentes autos é essencial e urgente sua realização, em
face da escassez do prazo que possuímos para a realização
das Eleições 2020.

Assim, determino o retorno dos autos à SRACF
para instruir o presente procedimento de forma a possibilitar
a realização da capacitação objeto dos autos sob a modalidade
de EAD, com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/03/2020, às 11:55, 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
0674904 e o código CRC C08BA9B4.

0000472-96.2020.6.02.8000 0674904v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
À Diretoria-Geral

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Reportando-nos ao Despacho GDG (0674904), que

determina a instrução do presente procedimento de forma a
possibilitar a realização da capacitação objeto dos autos sob a
modalidade de EAD, com a urgência que o caso requer, esclarecemos
que esta unidade fica impossibilitada de proceder a regular instrução
processual sem a indicação de quais informações/encaminhamentos
subsidiarão as deliberações que o caso requer.

Nesse sentido, apresentamos algumas informações
contidas nos autos:

- A proposta inicial, apresentada pel Senhor Secretário de
Administração, contemplava 03 (três) empresas e instrutores
específicos;

- Após as alterações no conteúdo programático, sugeridas
pelo TRE-AL, somente aquele apresentado pela empresa ZENITE foi
indicado pelas unidades superiores do Tribunal como adequado, por
demonstrar estar alinhado às necessidades do Órgão, o que foi
acolhido pela Presidência deste Tribunal;

- A atual suspensão das atividades presenciais no TRE-AL
pautou a deliberação dessa Diretoria-Geral, indicando a realização do
curso proposto nestes autos na modalidade EAD;

- A empresa que teve a proposta aprovada (ZENITE) não
realiza capacitação na modalidade a distância;

- A realização da capacitação é urgente, por ser destinada
aos gestores e fiscais dos contratos das Eleições 2020, com alocação
de mão de obra;

- Os últimos encaminhamentos nos autos não definem
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quais informações deverão conter a instrução promovida por esta
unidade, visando subsidiar as deliberações superiores acerca da
realização da capacitação.

 
Do exposto, para que seja possível proceder a regular

instrução dos autos, questionamos:
- Devemos consultar outras empresas visando obter

novas propostas de cursos na modalidade a distância?
- Caso tenhamos que realizar a busca de novas propostas,

quais empresas devem ser consultadas, as demais indicadas na peça
inicial dos autos ou todas as empresas do ramo que atuam com
capacitação?

- Ainda no caso de consultarmos tais empresas,
deveremos solicitar o mesmo conteúdo proposto pela ZENITE ou
faremos uma consulta genérica sobre os temas apontados nos autos?

- Em sentido oposto, caso o entendimento seja diverso ao
apresentado no primeiro questionamento, quais ações devem ser
adotadas por esta Seção, visando possibilitar a realização da
capacitação objeto dos autos sob a modalidade de EAD, com a
urgência que o caso requer?

Por fim, devolvemos os autos para os esclarecimentos
essenciais a regular instrução processual.

 
Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 01/04/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 01/04/2020, às 15:09, 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
0675752 e o código CRC 921E435C.

0000472-96.2020.6.02.8000 0675752v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2020.
 
Tendo em conta os questionamentos insertos no

Despacho SRACF 0675752, a fim de subsidiar as diretrizes
quanto à regular instrução deste procedimento, esta unidade
diretiva entende que a setorial técnica deve, preliminarmente,
consultar as outras duas empresas (Premier e Inove) quanto
ao oferecimento de treinamento na modalidade EAD, visando
obter propostas que se aproximem aos conteúdos sugeridos e
avalizados pela ACAGE no Parecer nº 165/2020 (0652432).

 
Lado outro, no caso da impossibilidade de oferta do

ensino à distância, consultar outras empresas, no sentido de
alcançar novas propostas de cursos na modalidade atualmente
pretendida.

 
Do exposto, faço encaminhar o feito à Secretaria de

Gestão de Pessoas para, por sua unidade competente,
promover a continuidade do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/04/2020, às 13:42, 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
0678458 e o código CRC 1C8D9395.

0000472-96.2020.6.02.8000 0678458v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2020.
À CODES/SRACF para adoção das providências

decorrentes do despacho GDG 0678458 e continuidade do
feito.

 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 06/04/2020, às 15:08, 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
0681185 e o código CRC DA7D6BBC.

0000472-96.2020.6.02.8000 0681185v1
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INFORMAÇÃO Nº 2213 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Secretaria de Gestão de Pessoas
Assunto: Contratação de evento de capacitação - adequações das propostas.
EAD

 
 
Senhora Secretária,
 
Os presentes autos chegaram a esta Seção de Recrutamento,

Avaliação e Capacitação Funcional para adoção das providências decorrentes
do despacho GDG 0678458, especificamente, para que esta setorial técnica,
preliminarmente, consulte as empresas PREMIER e INOVE quanto ao
oferecimento de treinamento na modalidade EAD, visando obter propostas
que se aproximem aos conteúdos sugeridos e avalizados pela ACAGE.

Nesse sentido, questionamos as referidas empresas sobre a
possibilidade de realização do curso em tela, na modalidade a distância, bem
como, acerca da possibilidade de adequação do conteúdo às necessidades
destes Regional, conforme as mensagens eletrônicas anexas (0685183 e
0685184).

Em resposta, a empresa INOVE apresentou proposta
demonstrando a possibilidade de realização do curso em tela através de
"WebLive", bastando que os participantes tenham uma infraestrutura
adequada com computador e internet para o desenvolvimento e acesso ao
curso (Proposta 0685189). Cabe registrar que, até o presente momento, não
obtivemos resposta da empresa PREMIER, inclusive após a replicação da
mensagem eletrônica para outros endereços de e-mails da empresa.

Assim sendo, considerando que recebemos somente a proposta
da INOVE, reiteramos que a capacitação em tela está prevista no PAC 2020,
homologado por conduto dos autos SEI 0009155-59.2019.6.02.8000 (0654954),
com previsão orçamentária, na ação de Capacitação de Recursos Humanos,
suficiente para custear o evento proposto pela empresa, representando o
montante de R$24.900,00 (vinte e quatro mil, novecentos reais), para a
participação de 25 servidores. 

Outrossim, visando subsidiar o processo decisório, renovamos as
consultas feitas ao SIASG/CADIN/SICAF/CEIS e as certidões, demonstrando a
situação fiscal e de idoneidade da empresa proponente conforme os
documentos juntados nestes autos sob o número 0685309.

Por fim, realizada a instrução decorrente dos atos preliminares
determinados, devolvemos o procedimento para a análise
da referida proposta e deliberação sobre:

Informação 2213 (0684812)         SEI 0000472-96.2020.6.02.8000 / pg. 129



1. a adequação do conteúdo programático aos interesses do
Tribunal;

2. a convalidação do público-alvo sugerido na Informação 898
(0658929), que ainda está pendente;

3. a viabilidade técnica para a participação dos servidores no
curso em tela, considerando os recursos disponibilizados neste período de
trabalho remoto;

4. a regularidade da contratação e demais medidas que o caso
requer. 

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 14/04/2020, às 20:28, 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
0684812 e o código CRC 3DBD68EA.

0000472-96.2020.6.02.8000 0684812v14
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De: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Para: "Fernanda Vosch | Inove Capacitação" <fernanda@inovecapacitacao.com.br>
CC: contato@inovecapacitacao.com.br
Data: 07/04/2020 09:59 PM
Assunto: Re: RES: Adequação da Proposta - In Company (Inove)

Prezada Fernanda Vosch.
 
Considerando a atual suspensão das atividades presenciais e as recentes deliberações
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, questionamos acerca da possibilidade de
ofertar o curso PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS
IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA, cuja proposta foi submetida à apreciação deste
Órgão, abordando o conteúdo programático descrito no arquivo anexo e na modalidade a
distância.
 
Caso seja possível, solicitamos que responda esta mensagem com a confirmação e nos
informe a data em que poderá apresentar a proposta.
 
Att.
 
Erik Soares Cardoso

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

CODES/SGP - TRE/AL 

 
 
From: Fernanda Vosch | Inove Capacitação <fernanda@inovecapacitacao.com.br>
To: "'erikcardoso'" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 10 Mar 2020 17:11:32 -0300
Subject: RES: Adequação da Proposta - In Company (Inove)

Prezado Érik,
As datas disponíveis na agenda  do João seriam 23 e 24 ou 30 e 31 de março. Mas precisamos bloquear
logo para não perdermos .
Aguardo seu retorno o mais breve possível.
Att. Fernanda
 
De: erikcardoso [mailto:erikcardoso@tre-al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 12:52
Para: fernanda@inovecapacitacao.com.br
Cc: José Ricardo Araújo e Silva; neypalma; rosanageda
Assunto: Adequação da Proposta - In Company (Inove) 
Prezada Fernanda, 

Recentemente o TRE/AL manteve contato com essa empresa, através do Secretário de
Administração, para o fornecimento de proposta de treinamento sobre o tema de
"elaboração de planilha de preços para serviços diversos terceirizados, com ênfase nas
repercussões da Reforma Trabalhista", que resultou na apresentação da Proposta dessa
empresa.
Após a análise das propostas apresentadas restou a necessidade de algumas
adequações, são elas:

* O conteúdo do curso deve abordar:
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Curso  PLANILHA  DE  CUSTOS:  OS  DESAFIOS  DE  SUA  COMPREENSÃO  E  OS
IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA

ABORDAGEM DO CURSO:

- Visão geral da reforma trabalhista e seus impactos na estruturação dos contratos e na fiscalização
da execução;
- Aspectos teóricos e práticos sobre os temas
- Boas práticas para a gestão e fiscalização dos contratos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUGERIDO:

1. O DOCUMENTO SINDICAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS APÓS A REFORMA
TRABALHISTA

2. A REFORMA TRABALHISTA E OS CONTRATOS COM VIGÊNCIA INFERIOR A 12
MESES
- Soluções:

- Trabalho intermitente
- Contrato “verde e amarelo”
- Contrato de prestação de serviços
- Adequação da jornada de trabalho

- Repercussão na composição dos custos da planilha em cada um dos casos
- Jornada de trabalho e as especificidades
- Horas extras e Compensação de horas
- Pausas obrigatórias na jornada – Intervalos legais, repouso semanal remunerado (DSR) e

feriados
-  Parcela  salarial  e  indenizatória  –  Diárias  para  viagem,  ajuda  de  custo,  composição  do
salário,alimentação

3.  A  REFORMA  TRABALHISTA  E  OS  CONTRATOS  CONTINUADOS  E  COM
PERÍODOS LONGOS DE EXECUÇÃO (ATÉ 60 MESES)
- Estratégias de Fiscalização:

- Estratégia e método de organização
- Fiscalização por amostragem – As tratativas do Decreto nº 9.507/2018 - Cautelas e riscos

envolvidos
-  Principais  causas  de  condenações  trabalhistas  –  Foco  da  fiscalização  para  a  gestão  do  risco
trabalhista

4. FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS:
- Inicial: O que deve ser conhecido para preparo da planilha resumo
- Mensal – Antes do pagamento da fatura: Verificações
- Diária:
• Cautelas na emissão de ordens e solicitação de serviços;
• Verificação dos empregados, suas funções e o cumprimento da jornada/controle de frequência;
• Compensação de horas com forma de reduzir as horas extras;
• Cuidados no acompanhamento das horas extras. 

- Fiscalização procedimental
- Fiscalização por amostragem
- Extinção ou rescisão dos contratos de trabalho

• Metodologias de aferição do controle de frequência e quantitativos de horas extras
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De: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Para: "Izabel Santos" <izabel@premiertreinamentos.com.br>
CC: contato@premiertreinamentos.com.br
Data: 07/04/2020 10:10 PM
Assunto: Re: ENC: Proposta Treinamentos In Company Premier

Prezada Izabel Santos.
 
Considerando a atual suspensão das atividades presenciais e as recentes deliberações
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, questionamos acerca da possibilidade de
ofertar o curso Planilha de Custos e Formação de Preços: Impactos da Reforma
Trabalhista – Lei Nº 13.467/2017 - Atualizações Normativas e Análise de Temas
Complexos, Proposta nº 104/2020, abordando o conteúdo programático descrito no
arquivo anexo e na modalidade a distância.
 
Caso seja possível, solicitamos que responda esta mensagem com a confirmação e nos
informe a data em que poderá apresentar a proposta.
 
Att.
 
 
Erik Soares Cardoso

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716

 

From: "Izabel Santos" <izabel@premiertreinamentos.com.br>
To: <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 12 Mar 2020 14:18:35 -0300
Subject: ENC: Proposta Treinamentos In Company Premier
 
Boa tarde Sr. Erik,
 
Nos i for ado a pou o pelo professor Walter, tere os ta é  a dispo i ilidade da data de 3  e 3 / 3
para a realização do trei a e to I  Co pa y.
 
 
Ate iosa e te,

 
De: Izabel Santos [mailto:izabel@premiertreinamentos.com.br]
Enviada em: terça-feira, 10 de março de 2020 17:10
Para: 'erikcardoso@tre-al.jus.br'
Cc: 'josericardo@tre-al.jus.br'
Assunto: ENC: Proposta Treinamentos In Company Premier
 
Prezado Sr. Erik, oa tarde!
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CURSO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS: IMPACTOS DA REFORMA  
TRABALHISTA – LEI Nº 13.467/2017 - ATUALIZAÇÕES NORMATIVAS E ANÁLISE  
DE TEMAS COMPLEXOS - PROPOSTA Nº 104/2020   

ABORDAGEM DO CURSO:

- Visão geral da reforma trabalhista e seus impactos na estruturação dos contratos e na fiscalização
da execução;
- Aspectos teóricos e práticos sobre os temas
- Boas práticas para a gestão e fiscalização dos contratos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUGERIDO:

1. O DOCUMENTO SINDICAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS APÓS A REFORMA
TRABALHISTA

2. A REFORMA TRABALHISTA E OS CONTRATOS COM VIGÊNCIA INFERIOR A 12
MESES
- Soluções:

- Trabalho intermitente
- Contrato “verde e amarelo”
- Contrato de prestação de serviços
- Adequação da jornada de trabalho

- Repercussão na composição dos custos da planilha em cada um dos casos
- Jornada de trabalho e as especificidades
- Horas extras e Compensação de horas
- Pausas obrigatórias na jornada – Intervalos legais, repouso semanal remunerado (DSR) e

feriados
-  Parcela  salarial  e  indenizatória  –  Diárias  para  viagem,  ajuda  de  custo,  composição  do
salário,alimentação

3.  A  REFORMA  TRABALHISTA  E  OS  CONTRATOS  CONTINUADOS  E  COM
PERÍODOS LONGOS DE EXECUÇÃO (ATÉ 60 MESES)
- Estratégias de Fiscalização:

- Estratégia e método de organização
- Fiscalização por amostragem – As tratativas do Decreto nº 9.507/2018 - Cautelas e riscos

envolvidos
-  Principais  causas  de  condenações  trabalhistas  –  Foco  da  fiscalização  para  a  gestão  do  risco
trabalhista

4. FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS:
- Inicial: O que deve ser conhecido para preparo da planilha resumo
- Mensal – Antes do pagamento da fatura: Verificações
- Diária:
• Cautelas na emissão de ordens e solicitação de serviços;
• Verificação dos empregados, suas funções e o cumprimento da jornada/controle de frequência;
• Compensação de horas com forma de reduzir as horas extras;
• Cuidados no acompanhamento das horas extras. 

- Fiscalização procedimental
- Fiscalização por amostragem
- Extinção ou rescisão dos contratos de trabalho

• Metodologias de aferição do controle de frequência e quantitativos de horas extras
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Curitiba, 08 de Abril de 2020. 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL – CURSO IN COMPANY 
 

WebLive – Inove Cursos Práticos On-Line 
 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
AOS CUIDADOS DO SR. ERIK SOARES CARDOSO 
 
 
A Inove Soluções em Capacitação é uma empresa com sede em Curitiba/PR, especializada em 

cursos, treinamentos e capacitação para organizações públicas, abertos ou fechados (in company). 

Nossos cursos possuem abrangência nacional e são ministrados por profissionais renomados com 

extensa experiência, que em sua maioria são Mestres e Doutores, e assim engrandecem e 

fortalecem ainda mais a qualidade dos cursos. Os cursos são flexíveis com o propósito de atender 

as necessidades específicas do contratante, possibilitando desta forma um maior aproveitamento 

com substancial redução de custos. 

A Inove Capacitação é uma empresa que além de desenvolver a estratégia da organização e zelar 

por sua competência e habilidade empresarial, compromete-se com a ética, seriedade e 

excelência técnica dos serviços prestados, buscando assim que todos os cursos e treinamentos 

contribuam para o crescimento profissional e pessoal, transformando conhecimento em sucesso. 

IMPORTANTE: A justificativa legal para contratação dos treinamentos pode ser verificada na 

conjugação do art. 25, inciso II e parágrafo 1º (Inexigibilidade por notória especialização), com art. 

13, inciso VI (Contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal), da Lei 8.666/93. 

 

 

  ATRIBUIÇÕES  

 Atribuições da INOVE Capacitação e  do  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL 
 

>> Local | PLATAFORMA ON LINE E AO VIVO 

>>Data| a definir 

>> Carga Horária | 16h horas atividade  
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Sugestão 04 PERIODOS DE 04 HORAS/AULA – DAS 13h30min às 17h30min. 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DA INOVE: 

 Disponibilização do docente; 

 Controle de permanência na plataforma; 

 Programa com bibliografia e material de apoio (slides e textos); 

 Despesas relacionadas com os palestrantes e equipe de apoio.  

 Elaborar e reproduzir o material de apoio às aulas para todos os participantes VIA 
PLATAFORMA OU E-MAIL para download;  

 Acesso 100% virtual e com interação junto ao professor 

 Certificado de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional On-Line 
 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO TRE/AL : 

 Enviar em tempo hábil a lista de inscrição dos participantes para elaboração dos certificados 
digital;  

 Enviar nota de empenho / comprovante de pagamento em até 72 horas com antecedência 
do evento.  

 Os participantes deverão ter uma infraestrutura adequada com computador e internet 
para o desenvolvimento e acesso ao curso. 

 

 

CURSO IN COMPANY: 

PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS 

IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA 

PALESTRANTE: 

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES - AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E 
CONTROLE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU) 

 

 

MODALIDADE IN COMPANY WebLive – Inove Cursos Práticos On-Line 

Sua mais nova ferramenta de ensino, capacitação e treinamentos práticos à distância. 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, conectado e antenado com o 

aproveitamento e a gestão do tempo, a capacitação on-line permite atender, de forma 

rápida e dinâmica, às necessidades de todos aqueles que, em qualquer situação ou 

momento, desejam e precisam se capacitar e aperfeiçoar sua expertise e 

conhecimento sobre determinados assuntos de seu dia a dia ou relacionados ao 

melhor desempenho de suas atividades profissionais. 
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Nossa proposta on-line segue os mesmos princípios de nossa grade e programação de 

cursos presenciais: levar capacitação leve, objetiva, segura e principalmente prática, 

sempre com abordagens facilitadoras, boas práticas e análises de cases já vivenciados 

por profissionais de alto gabarito, como forma de promover e ampliar o aprendizado 

dos alunos de maneira efetiva! 

 

Utilizando material exclusivo e facilmente acessado via web, na própria plataforma, 

com o WebLive você pode estudar e estar por dentro de todas as novidades sobre as 

licitações, contratações, gestão e governança pública, mantendo-se sempre atualizado 

e fundamentado na doutrina e jurisprudência contemporânea, bem como aprender 

sobre todas as novas regras e mudanças na legislação de forma prática, rápida e 

segura. 

Vem viver essa nova experiência com a Inove! 

 

 

E como funciona? 

Pela plataforma da Inove, com login e senha, você acessará suas aulas e poderá 

acompanhar o professor na tela do seu computador, celular ou tablet, em todos os 

dias pré-agendados, seguindo o conteúdo programático do curso. 

Você também receberá materiais da aula (para download) quando disponibilizados 

pelo professor e poderá fazer as suas anotações e interagir no chat on-line, para trocar 

mais informações e encaminhar suas dúvidas e opiniões sobre o conteúdo. 

Um dos benefícios é que você poderá fazer tudo isso no conforto da sua casa, 

escritório ou local de estudos!  
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  INVESTIMENTO 

ITEM Qtd. 

 

Discriminação 

 

Valor Total de 

Investimento 

 
 
 

01 

 
 
 

25 

 
Inscrição de 25 (vinte e cinco) servidores em 

curso In Company, para o treinamento descrito 
abaixo, incluindo material de apoio com apostila 

Digital, certificados de conclusão  com carga 
horária de 16hrs. 

 

 
R$ 24.900,00(Vinte 

quatro mil e 
novecentos reais) 

 
 

 Validade da Proposta: 

60 (sessenta) dias 

 Dados para pagamento: 

O respectivo pagamento em nome de INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E 

EVENTOS LTDA ME, CNPJ nº 27.883.894.0001-61| Banco Santander Agencia: 

0950 – Conta Corrente: 13000843-3.  

 

 

 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO  

 A Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, estabele as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução 

indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Segundo o normativo, as contratações desses serviços serão realizadas observando-se 

as seguintes fases:  Planejamento da Contratação; Seleção do Fornecedor; e Gestão 

do Contrato. 

O Planejamento da Contratação, por seu turno, consiste em 03 (três) etapas: 

Estudos Preliminares; Gerenciamento de Riscos; e Termo de Referência ou Projeto 

Básico. Um dos itens obrigatórios dos documentos que materializam os Estudos 

Preliminares e o Termo de Referência é a elaboração da estimativa de preços, que 

atualmente é regulamentada pela Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014.  
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Não se pode olvidar que a elaboração da estimativa de custos de qualquer 

contratação se reveste de grande importância para a Administração vez que 

estabelecerá o preço máximo a que está disposta a assumir na futura contratação. 

Uma pesquisa de preços mal elaborada poderá resultar em uma licitação deserta ou 

fracassada, conforme o caso, ou ainda, permitir a contratação com valores acima dos 

praticados no mercado. 

Em se tratando de serviços terceirizados, em virtude de suas especificidades, a 

obtenção dos preços de referência para a contratação normalmente ocorre junto às 

empresas prestadoras de serviços, que em muitas das vezes não encaminham as 

respectivas propostas ou apresentam-nas com preços distorcidos dos praticados no 

mercado. 

Entretanto, a Instrução Normativa nº 05/2017 estabelece em seu Anexo V - 

Diretrizes para elaboração do Projeto Básico (PB)  ou Termo de Referência (TR), item 

2.9, alínea ‘b’, que a estimativa de preços visando à contratação de serviços com 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra pode ser obtida por meio do 

preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, observados os custos dos 

itens referentes ao serviço. Dito de outra forma, a Administração pode fixar o preço 

máximo nas licitações para contratação de serviços de vigilância, limpeza e 

conservação ou copeiragem, por exemplo, a partir da identificação dos elementos que 

compõem os custos associados à prestação dos serviços por meio do 

“autopreenchimento” da planilha de custos. Essa técnica é utilizada por diversos 

órgãos e entidades que integram a estrutura da Administração e promove a 

desburocratização da realização da pesquisa de preços. 

O presente curso visa proporcionar aos seus participantes a compreensão da 

estrutura da planilha de custos e os respectivos impactos de cada módulo na 

contratação; possibilitar a internalização dos principais normativos que regulamentam 

os diversos aspectos da terceirização de serviços - CCT, CLT, legislação previdenciária e 

tributária e a depreciação; e expor as principais alterações e impactos promovidos pela 

reforma trabalhista, Lei nº 13.467/2017. 
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O treinamento está atualizado pelas orientações trazidas pela Instrução 

Normativa nº 07/2018; as emanadas pela Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério 

da Economia; o Acórdão nº 712/2019-Plenário; e Parecer nº 

00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

Em que pese abordarmos o modelo da planilha de custos previsto pela 

Instrução Normativa nº 05/2017 – Anexo VII-D, a ser utilizado pelos órgãos e entidades 

integrantes do Poder Executivo federal em suas respectivas licitações, não há óbice 

para que servidores de outros Poderes e/ou entes federativos participem do presente 

curso, tendo em vista que em muitas das vezes há compatibilidade/convergência entre 

os diversos modelos de planilhas adotados pelos Municípios, Estados e Poderes 

Legislativo e Judiciário.   

METODOLOGIA  

Teórica, oficinas e estudos de casos, com foco nas contratações de serviços 

terceirizados com cessão de mão de obra  aplicáveis às eleições. Sendo 8 horas de 

aulas teóricas e 8 horas de aulas práticas. 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO  

1. Os impactos da Lei nº 13.467/2017 nas contratações de serviços terceirizados. 

2. Composição da planilha de custos. 

3. O alcance do Acórdão nº 712/2019-Plenário, do Tribunal de Contas da União. 

4. A abrangência do Parecer nº 00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

5. Escolhendo a solução para contratação: principais elementos norteadores. 

6. Acompanhamento da execução contratual: principais metodologias e técnicas. 

7. Controle da jornada de trabalho. 

8. Compensação de Horas x Pagamento de Horas Extras. 

9. Gestão de contratos: Aspectos relevantes. 

10. Conhecendo a estrutura da planilha de custos. 

11. Considerações sobre: 
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a) Reserva técnica. 

b) Treinamento. 

c) Participação nos lucros. 

d) Disposições de CCT. 

12. Principais alterações da planilha de custos durante a execução contratual e os 

respectivos limites legais 

13. Principais orientações que devem constar dos editais acerca do preenchimento da 

planilha de custos. 

 

PALESTRANTE  

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES  

Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU) desde 

maio de 2007 e Fundador e Colaborador do Portal L&C 

Graduado em Odontologia pela UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda; Pós-

Graduado em Orçamento Público pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC) e em Gestão 

Pública pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). 

Atualização em Licitações e Contratos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. Certificado pela Universidade TOR VERGATA e ACCADEMIA JURIS ROMA pela 

participação no curso “Boas práticas em compras públicas – conhecendo a experiência 

europeia para refletir sobre o Brasil”.  

Auditor Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília 

(UnB/FUB) no período de março de 2014 a fevereiro de 2017 

Professor da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da Escola de 

Administração Fazendária (Esaf) nas áreas de gestão e fiscalização de contratos, termo 

de referência e edital. Atua também como instrutor nas temáticas de licitação e 
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contratos, Sistema de Registro de Preços, planilhas de custos, auditoria, governança e 

gestão de riscos. 

Conforme solicitado, esta é a nossa proposta para o curso In Company. 
 

Desde já agradecemos a oportunidade de apresentá-la. 
 

Sem mais para o momento ficamos a disposição para maiores esclarecimentos que se 
façam necessários. 

 

INOVE A SUA DISPOSIÇÃO! 

Atenciosamente, 
Michelli Pereira| Comercial 

41 3618-9954 / 41 9551-4496 
comercial2@inovecapacitacao.com.br 
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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: 27.883.894/0001-61

Razão Social: INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/08/2020

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 08/06/2020

FGTS 19/07/2020

Trabalhista Validade: 16/08/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/06/2020

Receita Municipal Validade: 17/06/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2020Validade:

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: 14/04/2020 17:46 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

14/04/2020 17:52:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS Adimplente27883894
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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14/04/2020 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&cpfCnpj=27883894000161&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

27.883.894.0001-61

Data da consulta: 14/04/2020 17:54:24
Data da última atualização: 14/04/2020 12:00:09

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

SANÇÃO QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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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 abril de 2020.
Senhor Diretor,
Em cumprimento ao despacho GDG 0678458, levo

ao conhecimento de Vossa Senhoria a informação
2213 0684812, na qual a CODES/SRACF, dentre outras
medidas, colheu a proposta da empresa INOVE acerca da
realização do curso na modalidade EAD, para análise e, por
fim, deliberação sobre os itens:

"1. a adequação do conteúdo programático aos
interesses do Tribunal;

2. a convalidação do público-alvo sugerido na
Informação 898 (0658929), que ainda está pendente;

3. a viabilidade técnica para a participação dos
servidores no curso em tela, considerando os recursos
disponibilizados neste período de trabalho remoto;

4. a regularidade da contratação e demais medidas
que o caso requer."

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/04/2020, às 15:55, 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
0685549 e o código CRC 62CA1BE8.

0000472-96.2020.6.02.8000 0685549v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Trata-se de procdimento que tem por

objetivo a contratação de evento que melhor atenda às
necessidades de capacitação dos gestores dos contratos
relativos às Eleições 2020 em que haja dedicação de mão de
obra.

Diante do novo cenário, com adoção de medidas de
prevenção do contágio da COVID-19, fez-se necessária a
revisão da atual instrução processual, importando desta feita
na opção de capacitação na modalidade à distância.

Assim, a Secretaria de Gestão de Pessoas, por sua
unidade competente, realizou a instrução dos atos
preliminares e informou que apenas receberam a proposta de
uma empresa, juntando a proposta apresentada com o
respectivo conteúdo programático, consoante consta do
evento SEI nº 0684812.

Desta feita, determino o encaminhamento do
presente procedimento à ACAGE, Secretaria de Administração
e Assessoria de Gestão Estratégica para análise e
pronunciamento, no prazo de 24 horas, em face da escassez
do prazo que possuímos para a realização das Eleições 2020.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/04/2020, às 18:53, 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
0686065 e o código CRC 31D21796.

0000472-96.2020.6.02.8000 0686065v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0686065, relembro

que, no Memorando nº 38 (doc. 0646200), registro ter
"solicitado propostas de três empresas especializadas em
treinamentos na área de contratações públicas, considerando,
em especial, o perfil de palestrantes que já ministraram
cursos sobre planilhas de composições de custos e formação
de preços de contratos de terceirização" (grifos não
constantes do original).

No citado documento, assinala-se:
Nesse sentido, encaminhamos pedidos às
empresas Zênite Informação e Consultoria S.
A. (0646210), Premier Treinamentos
(0646211) e Inove Soluções em Capacitação
(0646212). (...)
(...)
Já a empresa Inove Soluções em Capacitação,
foi contratada para inscrição de servidor
no “Curso Pratico Planilha de Custos Como
Instrumento de Fiscalização de Serviços
Terceirizados - IN05/2017", ministrrado pelo
Prof. João Luiz Domingues (ver
doc. 0381268 do PA SEI 0003968-
07.2018.6.02.8000).
Cabe destacar que também foram mantidos
contatos por telefone com as empresas
consultadas, para maiores esclarecimentos.
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(...) o que nos inclina a sugerir, com a devida
vênia, que seja agendada reunião da CPPE o
mais breve possível para a seleção da proposta
que melhor atenda às necessidades de
capacitação dos gestores dos contratos
relativos às eleições em que haja dedicação de
mão de obra, atentando-se para o fato de que
as empresas consultadas estão abertas a novas
proposições e poderão adaptar a programação
do curso de acordo com o que venha a ser-lhes
demandado. (grifos não constantes do
original).

Assim, considerando que a instrução dos autos
caminhou no sentido de contratação de uma das empresas
acima mencionadas, e ainda o ponto acima destacado, qual
seja, de que as empresas consultadas estão abertas a novas
proposições e poderão adaptar a programação do curso de
acordo com o que venha a ser-lhes demandado, e por fim, o
fato de o conteúdo apresentado (doc. 0685189) coincidir com
aquele indicado na proposta ajustada em face da conformação
da consulta às orientações da ACAGE (vide docs. 0657535 e
0659609 em comparação com a proposta inicial da empresa -
doc . 0648035), entendo por compatível com a proposição
inicial a contratação da empresa Inove Soluções em
Capacitação, para promover o treinamento a cargo do
Professor João Luiz Domingues.

Nesse contexto, deve-se ter em conta a
possibilidade de pequeno ajuste de programação para incluir
breve exposição sobre possíveis impactos das normas
recentemente baixadas para enfrentar a situação emergencial
de pandemia, em especial as medidas provisórias 927, 932 e
936/2020.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2020, às 23:41, 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
0686903 e o código CRC 289E5F52.

0000472-96.2020.6.02.8000 0686903v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Versa o presente processo sobre a contratação de

evento que melhor atenda às necessidades de capacitação dos
gestores dos contratos relativos às Eleições 2020 em que haja
dedicação de mão de obra.

Constam manifestações da ACAGE e SAD.
Tendo em vista o objetivo da contratação, não se

pode olvidar que o curso de capacitação almejado deve
atender às necessidades especificadas pelas referidas
unidades, razão pela qual não se vislumbra, no momento,
proposições por parte desta Assessoria de Gestão Estratégica.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 17/04/2020, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 17/04/2020, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 17/04/2020, às 09:51, 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
0686956 e o código CRC DD552CDD.

0000472-96.2020.6.02.8000 0686956v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Em cumprimento ao despacho de Vossa Senhoria

(0686065), analisamos o conteúdo programático
apresentado pela empresa INOVE SOLUCOES EM
CAPACITACAO E EVENTOS LTDA ( 0685189), concluindo que
a mesma atende as expectativas da presente contratação.

Por oportuno, ratificamos a sugestão do Senhor
Secretário de Administração (0686903), no sentido de  incluir
breve exposição sobre possíveis impactos das normas
recentemente baixadas para enfrentar a situação emergencial
de pandemia, em especial as medidas provisórias 927, 932 e
936/2020.

 
 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 17/04/2020, às 12:59, 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
0687338 e o código CRC 0ED16CD3.

0000472-96.2020.6.02.8000 0687338v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Nesta Diretoria-Geral os presentes autos

objetivando à contratação de empresa para realização de
curso na modalidade a distância para os gestores dos
contratos de eleições.

Após a instrução inicial acerca da capacitação, ora
objeto dos autos, o processo foi encaminhado para o
pronunciamento da Secretaria de Administração, Assessoria
de Gestão Estratégica e da Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão que, de forma unânime, concluíram que a proposta da
Empresa Inove Soluções em Capacitação e Eventos atende às
expectativas da contratação, ressaltando sobre a possibilidade
de a empresa incluir breve exposição sobre possíveis impactos
das normas recentemente baixadas para enfrentar à situação
emergencial de pandemia, em especial as medidas provisórias
927, 932 e 936/2020.

Assim, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Gestão de Pessoas,
encarecendo máxima urgência,  para as adequações
necessárias na proposta em questão, devendo fazer gestão
junto às unidades pendentes de indicação para que informem
os servidores que serão capacitados, conforme destacado a
seguir:

- Gestor do Contrato de Apoio Técnico: Daniel
Macêdo de Carvalho Souto;
- Gestores do Contrato dos Técnicos de Urnas
Eletrônicas: Sérgio Vilela Menegaz Lima,
Lucas Cavalcanti Gomes e André Bonaparte
Santos;
- Gestores do Contrato de Disponibilização de
Eletricistas para os Cartórios: Marcos André
Melo Teixeira;
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- 03 servidores da Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão;
- 01 servidor da Assessoria de
Comunicação Social e Acessibilidade;
- 01 servidor da Coordenadoria de
Controle Interno e Auditoria;
- 01 servidor da Assessoria Jurídica da
Presidência;
- 02 servidores do Gabinete da Diretoria-Geral:
Nildson Mendes Sampaio e Sérgio Ramos
Costa Júnior;
- 01 servidor da Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral: Marcel Gameleira de
Albuquerque;
- 02 servidores do Gabinete da Secretaria
de Administração;
- 02 servidores da Seção de Licitações e
Contratos - SAD;
- 02 servidores da Seção de Gestão de
Contratos - SAD.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/04/2020, às 18:26, 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
0687477 e o código CRC 87B7C594.

0000472-96.2020.6.02.8000 0687477v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
Senhora Chefe da SRACF/CODES
Encaminho os autos para providências decorrentes do

despacho GDG 0687477, com a máxima urgência, conforme
determinado.

Informamos que, no Gabinete da SGP, há duas servidoras
gestoras de contratos de eleição, mas sem dedicação de mão de
obra. 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 24/04/2020, às 08:39, 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
0690752 e o código CRC EF634C0A.

0000472-96.2020.6.02.8000 0690752v1
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E-mail - 0690880

Data de Envio: 
  24/04/2020 09:32:48

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL <sracf@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial2@inovecapacitacao.com.br
    rosanageda@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Solicitação de ajustes no conteúdo programático do curso proposto

Mensagem: 
  Prezada Michelli (Consultora Comercial da INOVE).

Considerando as novas deliberações deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, solicitamos a inclusão de
breve exposição sobre os "possíveis impactos das normas recentemente baixadas para enfrentar à
situação emergencial de pandemia, em especial as medidas provisórias 927, 932 e 936/2020", no
conteúdo programático do curso a distância "PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA
COMPREENSÃO E OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA (WebLive Inove Cursos Práticos On-Line)", cuja
proposta foi submetida à apreciação deste Órgão, no início deste mês de abril.

Por fim, ressaltamos que a nova proposta, com o ajuste citado, deve ser enviada com urgência.

Att.

Erik Soares Cardoso
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
CODES/SGP - TRE/AL 
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INFORMAÇÃO Nº 2558 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Secretaria de Gestão de Pessoas
Assunto: Contratação de evento de capacitação - adequações das propostas. EAD

 
 
Senhora Secretária,
 
Os presentes autos chegaram a esta Seção de Recrutamento,

Avaliação e Capacitação Funcional, em 24/04/2020 - sexta-feira, para adoção
das providências decorrentes do Despacho GDG 0687477, especificamente,
para que fossem efetuados ajustes no conteúdo programático proposto,
incluindo uma breve exposição sobre possíveis impactos das normas
recentemente baixadas para enfrentar à situação emergencial de pandemia,
em especial as medidas provisórias 927, 932 e 936/2020.

De igual modo, no referido expediente, foi determinado que esta
Seção fizesse gestão junto às unidades pendentes de indicação dos
participantes para que informem os servidores que serão capacitados no
curso em tela, ressaltando a necessidade de urgência.

Nesse sentido, na data do recebimento do Processo, esta
unidade diligenciou a empresa proponente (e-mail 0690880), para que
apresentasse proposta com os ajustes no conteúdo programático, bem como,
encaminhou mensagem eletrônica para os titulares das unidades citadas no
expediente da Diretoria-geral, solicitando as indicações pendentes (e-mail
0693283).

Em resposta, a empresa INOVE apresentou a anexa proposta
(0693286), incluindo o tema solicitado no item 14 do conteúdo programático.

Outrossim, acerca das indicações dos servidores que
participarão da capacitação tratada nestes autos, registramos que, até o
presente momento, apenas a CCIA e ACAGE realizaram as indicações
solicitadas, entretanto, paralelamente aos atos de contratação do curso,
continuaremos a fazer gestão junto às unidades pendentes de indicação dos
participantes para que informem os servidores que serão capacitados,
conforme determinado.

Dito isso, registramos que persiste a disponibilidade
orçamentária apresentada na Informação desta Seção (0684812), assim como,
a situação a situação fiscal e de idoneidade da empresa proponente conforme
os documentos juntados nestes autos sob o número 0685309.

Por fim, realizados os ajustes no conteúdo programático do curso
proposto nestes autos e adotadas as providências de competência desta
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Unidade, devolvemos o procedimento para a análise e deliberação
subsequentes. 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 28/04/2020, às 15:31, 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
0693155 e o código CRC EC750CA4.

0000472-96.2020.6.02.8000 0693155v13
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De: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>

Para:

"Raquel Helena Paixão Tavares" <raqueltavares@tre-al.jus.br>, "Flávia Gomes de Barros"
<flaviabarros@tre-al.jus.br>, "Giane Duarte Coelho Moura" <gianemoura@tre-al.jus.br>,
"davimoreira" <davimoreira@tre-al.jus.br>, "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-
al.jus.br>, "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>, "Lindineide Oliveira
Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>

CCO: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 11:23 AM

Assunto: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos - Contratos com mão de
obra

Prezados Gestores.
 
Em atenção ao Despacho DG 0687477, exarado nos autos do Processo SEI nº 0000472-
96.2020.6.02.8000, solicitamos a indicação dos servidores que participarão do curso a
distância PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS IMPACTOS
DA REFORMA TRABALHISTA, conforme os quantitativos descritos abaixo:
- 03 servidores da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão;
- 01 servidor da Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade;
- 01 servidor da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria;
- 01 servidor da Assessoria Jurídica da Presidência;
- 02 servidores do Gabinete da Secretaria de Administração;
- 02 servidores da Seção de Licitações e Contratos - SAD;
- 02 servidores da Seção de Gestão de Contratos - SAD.
 
Por fim, solicitamos urgência nas indicações, bem como, esclarecemos que a capacitação
está sendo contratada por este Tribunal, cujos detalhes da proposta compõem o Processo
SEI 0000472-96.2020.6.02.8000.
 
Att.
 
Erik Soares Cardoso
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716
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Curitiba, 24 de Abril de 2020. 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL – CURSO IN COMPANY 
 

WebLive – Inove Cursos Práticos On-Line 
 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
AOS CUIDADOS DO SR. ERIK SOARES CARDOSO 
 
 
A Inove Soluções em Capacitação é uma empresa com sede em Curitiba/PR, especializada em 

cursos, treinamentos e capacitação para organizações públicas, abertos ou fechados (in company). 

Nossos cursos possuem abrangência nacional e são ministrados por profissionais renomados com 

extensa experiência, que em sua maioria são Mestres e Doutores, e assim engrandecem e 

fortalecem ainda mais a qualidade dos cursos. Os cursos são flexíveis com o propósito de atender 

as necessidades específicas do contratante, possibilitando desta forma um maior aproveitamento 

com substancial redução de custos. 

A Inove Capacitação é uma empresa que além de desenvolver a estratégia da organização e zelar 

por sua competência e habilidade empresarial, compromete-se com a ética, seriedade e 

excelência técnica dos serviços prestados, buscando assim que todos os cursos e treinamentos 

contribuam para o crescimento profissional e pessoal, transformando conhecimento em sucesso. 

IMPORTANTE: A justificativa legal para contratação dos treinamentos pode ser verificada na 

conjugação do art. 25, inciso II e parágrafo 1º (Inexigibilidade por notória especialização), com art. 

13, inciso VI (Contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal), da Lei 8.666/93. 

 

 

  ATRIBUIÇÕES  

 Atribuições da INOVE Capacitação e  do  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL 
 

>> Local | PLATAFORMA ON LINE E AO VIVO 

>>Data| a definir 

>> Carga Horária | 16h horas atividade  
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Sugestão 04 PERIODOS DE 04 HORAS/AULA – DAS 13h30min às 17h30min. 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DA INOVE: 

 Disponibilização do docente; 

 Controle de permanência na plataforma; 

 Programa com bibliografia e material de apoio (slides e textos); 

 Despesas relacionadas com os palestrantes e equipe de apoio.  

 Elaborar e reproduzir o material de apoio às aulas para todos os participantes VIA 
PLATAFORMA OU E-MAIL para download;  

 Acesso 100% virtual e com interação junto ao professor 

 Certificado de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional On-Line 
 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO TRE/AL : 

 Enviar em tempo hábil a lista de inscrição dos participantes para elaboração dos certificados 
digital;  

 Enviar nota de empenho / comprovante de pagamento em até 72 horas com antecedência 
do evento.  

 Os participantes deverão ter uma infraestrutura adequada com computador e internet 
para o desenvolvimento e acesso ao curso. 

 

 

CURSO IN COMPANY: 

PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS 

IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA 

PALESTRANTE: 

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES - AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E 
CONTROLE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU) 

 

 

MODALIDADE IN COMPANY WebLive – Inove Cursos Práticos On-Line 

Sua mais nova ferramenta de ensino, capacitação e treinamentos práticos à distância. 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, conectado e antenado com o 

aproveitamento e a gestão do tempo, a capacitação on-line permite atender, de forma 

rápida e dinâmica, às necessidades de todos aqueles que, em qualquer situação ou 

momento, desejam e precisam se capacitar e aperfeiçoar sua expertise e 

conhecimento sobre determinados assuntos de seu dia a dia ou relacionados ao 

melhor desempenho de suas atividades profissionais. 
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Nossa proposta on-line segue os mesmos princípios de nossa grade e programação de 

cursos presenciais: levar capacitação leve, objetiva, segura e principalmente prática, 

sempre com abordagens facilitadoras, boas práticas e análises de cases já vivenciados 

por profissionais de alto gabarito, como forma de promover e ampliar o aprendizado 

dos alunos de maneira efetiva! 

 

Utilizando material exclusivo e facilmente acessado via web, na própria plataforma, 

com o WebLive você pode estudar e estar por dentro de todas as novidades sobre as 

licitações, contratações, gestão e governança pública, mantendo-se sempre atualizado 

e fundamentado na doutrina e jurisprudência contemporânea, bem como aprender 

sobre todas as novas regras e mudanças na legislação de forma prática, rápida e 

segura. 

Vem viver essa nova experiência com a Inove! 

 

 

E como funciona? 

Pela plataforma da Inove, com login e senha, você acessará suas aulas e poderá 

acompanhar o professor na tela do seu computador, celular ou tablet, em todos os 

dias pré-agendados, seguindo o conteúdo programático do curso. 

Você também receberá materiais da aula (para download) quando disponibilizados 

pelo professor e poderá fazer as suas anotações e interagir no chat on-line, para trocar 

mais informações e encaminhar suas dúvidas e opiniões sobre o conteúdo. 

Um dos benefícios é que você poderá fazer tudo isso no conforto da sua casa, 

escritório ou local de estudos!  
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  INVESTIMENTO 

ITEM Qtd. 

 

Discriminação 

 

Valor Total de 

Investimento 

 
 
 

01 

 
 
 

25 

 
Inscrição de 25 (vinte e cinco) servidores em 

curso In Company, para o treinamento descrito 
abaixo, incluindo material de apoio com apostila 

Digital, certificados de conclusão  com carga 
horária de 16hrs. 

 

 
R$ 24.900,00(Vinte 

quatro mil e 
novecentos reais) 

 
 

 Validade da Proposta: 

60 (sessenta) dias 

 Dados para pagamento: 

O respectivo pagamento em nome de INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E 

EVENTOS LTDA ME, CNPJ nº 27.883.894.0001-61| Banco Santander Agencia: 

0950 – Conta Corrente: 13000843-3.  

 

 

 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO  

 A Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, estabele as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução 

indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Segundo o normativo, as contratações desses serviços serão realizadas observando-se 

as seguintes fases:  Planejamento da Contratação; Seleção do Fornecedor; e Gestão 

do Contrato. 

O Planejamento da Contratação, por seu turno, consiste em 03 (três) etapas: 

Estudos Preliminares; Gerenciamento de Riscos; e Termo de Referência ou Projeto 

Básico. Um dos itens obrigatórios dos documentos que materializam os Estudos 

Preliminares e o Termo de Referência é a elaboração da estimativa de preços, que 

atualmente é regulamentada pela Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014.  
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Não se pode olvidar que a elaboração da estimativa de custos de qualquer 

contratação se reveste de grande importância para a Administração vez que 

estabelecerá o preço máximo a que está disposta a assumir na futura contratação. 

Uma pesquisa de preços mal elaborada poderá resultar em uma licitação deserta ou 

fracassada, conforme o caso, ou ainda, permitir a contratação com valores acima dos 

praticados no mercado. 

Em se tratando de serviços terceirizados, em virtude de suas especificidades, a 

obtenção dos preços de referência para a contratação normalmente ocorre junto às 

empresas prestadoras de serviços, que em muitas das vezes não encaminham as 

respectivas propostas ou apresentam-nas com preços distorcidos dos praticados no 

mercado. 

Entretanto, a Instrução Normativa nº 05/2017 estabelece em seu Anexo V - 

Diretrizes para elaboração do Projeto Básico (PB)  ou Termo de Referência (TR), item 

2.9, alínea ‘b’, que a estimativa de preços visando à contratação de serviços com 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra pode ser obtida por meio do 

preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, observados os custos dos 

itens referentes ao serviço. Dito de outra forma, a Administração pode fixar o preço 

máximo nas licitações para contratação de serviços de vigilância, limpeza e 

conservação ou copeiragem, por exemplo, a partir da identificação dos elementos que 

compõem os custos associados à prestação dos serviços por meio do 

“autopreenchimento” da planilha de custos. Essa técnica é utilizada por diversos 

órgãos e entidades que integram a estrutura da Administração e promove a 

desburocratização da realização da pesquisa de preços. 

O presente curso visa proporcionar aos seus participantes a compreensão da 

estrutura da planilha de custos e os respectivos impactos de cada módulo na 

contratação; possibilitar a internalização dos principais normativos que regulamentam 

os diversos aspectos da terceirização de serviços - CCT, CLT, legislação previdenciária e 

tributária e a depreciação; e expor as principais alterações e impactos promovidos pela 

reforma trabalhista, Lei nº 13.467/2017. 
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O treinamento está atualizado pelas orientações trazidas pela Instrução 

Normativa nº 07/2018; as emanadas pela Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério 

da Economia; o Acórdão nº 712/2019-Plenário; e Parecer nº 

00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

Em que pese abordarmos o modelo da planilha de custos previsto pela 

Instrução Normativa nº 05/2017 – Anexo VII-D, a ser utilizado pelos órgãos e entidades 

integrantes do Poder Executivo federal em suas respectivas licitações, não há óbice 

para que servidores de outros Poderes e/ou entes federativos participem do presente 

curso, tendo em vista que em muitas das vezes há compatibilidade/convergência entre 

os diversos modelos de planilhas adotados pelos Municípios, Estados e Poderes 

Legislativo e Judiciário.   

METODOLOGIA  

Teórica, oficinas e estudos de casos, com foco nas contratações de serviços 

terceirizados com cessão de mão de obra  aplicáveis às eleições. Sendo 8 horas de 

aulas teóricas e 8 horas de aulas práticas. 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO  

1. Os impactos da Lei nº 13.467/2017 nas contratações de serviços terceirizados. 

2. Composição da planilha de custos. 

3. O alcance do Acórdão nº 712/2019-Plenário, do Tribunal de Contas da União. 

4. A abrangência do Parecer nº 00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

5. Escolhendo a solução para contratação: principais elementos norteadores. 

6. Acompanhamento da execução contratual: principais metodologias e técnicas. 

7. Controle da jornada de trabalho. 

8. Compensação de Horas x Pagamento de Horas Extras. 

9. Gestão de contratos: Aspectos relevantes. 

10. Conhecendo a estrutura da planilha de custos. 

11. Considerações sobre: 
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a) Reserva técnica. 

b) Treinamento. 

c) Participação nos lucros. 

d) Disposições de CCT. 

12. Principais alterações da planilha de custos durante a execução contratual e os 

respectivos limites legais 

13. Principais orientações que devem constar dos editais acerca do preenchimento da 

planilha de custos. 

14. Possíveis impactos das normas recentemente baixadas para enfrentar à situação 

emergencial de pandemia, em especial as medidas provisórias 927, 932 e 936/2020. 

PALESTRANTE  

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES  

Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU) desde 

maio de 2007 e Fundador e Colaborador do Portal L&C 

Graduado em Odontologia pela UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda; Pós-

Graduado em Orçamento Público pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC) e em Gestão 

Pública pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). 

Atualização em Licitações e Contratos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. Certificado pela Universidade TOR VERGATA e ACCADEMIA JURIS ROMA pela 

participação no curso “Boas práticas em compras públicas – conhecendo a experiência 

europeia para refletir sobre o Brasil”.  

Auditor Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília 

(UnB/FUB) no período de março de 2014 a fevereiro de 2017 

Professor da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da Escola de 

Administração Fazendária (Esaf) nas áreas de gestão e fiscalização de contratos, termo 

de referência e edital. Atua também como instrutor nas temáticas de licitação e 
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contratos, Sistema de Registro de Preços, planilhas de custos, auditoria, governança e 

gestão de riscos. 

Conforme solicitado, esta é a nossa proposta para o curso In Company. 
 

Desde já agradecemos a oportunidade de apresentá-la. 
 

Sem mais para o momento ficamos a disposição para maiores esclarecimentos que se 
façam necessários. 

 

INOVE A SUA DISPOSIÇÃO! 

Atenciosamente, 
Michelli Pereira| Comercial 

41 3618-9954 / 41 9551-4496 
comercial2@inovecapacitacao.com.br 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste para, em

atenção ao Despacho GDG 0687477, e, diante das
informações fornecidas pela SRACF, por meio da Informação
2558 (0693155), retornar o presente Procedimento a Vossa
Senhoria para apreciação e deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 28/04/2020, às 19:08, 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
0693461 e o código CRC 2FA96103.

0000472-96.2020.6.02.8000 0693461v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
Considerando toda a instrução presente nos autos,

determino o encaminhamento do presente procedimento à
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para análise jurídica
da contratação ora objeto dos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/04/2020, às 16:25, 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
0694445 e o código CRC CB21E83D.

0000472-96.2020.6.02.8000 0694445v1
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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 : 0000472-96.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : CURSO PLANILHA DE CUSTOS

 

Parecer nº 809 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da empresa INOVE SOLUÇÕES EM
CAPACITAÇÃO E EVENTOS, CNPJ sob nº 27.883.894/0001-
61, visando à participação de 25 (vinte e cinco) servidores
deste Regional, no Curso Planilha de Custos: Desafios de
sua Compreensão e os Impactos da Reforma
Trabalhista, a se realizar em plataforma online e ao vivo,
com carga horária de 16 (dezesseis) horas, com  data a ser
definida, no valor de R$ 996,00 (novecentos e noventa e seis
reais) cada inscrição  perfazendo assim um total de R$
24.900,00 (vinte quatro mil e novencentos reais) (0693286).

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento  0684812,  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,  sendo a presente
ação contemplada, para a unidade solicitante, no Plano Anual
de Capacitação/2020 - PAC/2020,  o qual se encontra
aprovado, objeto dos autos SEI nº 0009859-
72.2019.6.02.8000.

Constam dos autos (0685309), SICAF, CADIN,
CEIS  e  declaração negativa de prática de nepotismo.

Haja vista a informação 0684812, e aproveitando o
estudo  SEIC (0691121) quanto à compatibilidade de preços,
tem-se que a proposta atende os requisitos tanto preço quanto
da  necessidade por parte dos servidores. Sendo assim,
a contratação que se busca se daria de forma direta, por
inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93.  

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
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DEZEMBRO DE 2018 alterou a Orientação Normativa nº 18,
de 1º de abril de 2009 e ampliou a opção de enquadramento: 

 
"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,
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necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(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.
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Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
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
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22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

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. DA 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  0646200

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  0693286

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

X   0684812

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  0684812

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

X  0684812
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12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X   0672135

 
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  0685309

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  0685309

1 FGTS X   

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   

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  

 

0685309

 

5. CONCLUSÃO
 
Concluindo, 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
da empresa CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA,
CNPJ sob nº 13.859.951/0001-62, visando à participação de 25
(vinte e cinco) servidores deste Tribunal,  no Curso Planilha
de Custos: Desafios de sua Compreensão e os Impactos
da Reforma Trabalhista , a se realizar em plataforma online
e ao vivo, com carga horária de 16 (dezessesis) horas, com
data a ser definida, no valor de R$ 996,00 (novecentos e
noventa e seis reais) cada inscrição  perfazendo assim um
total de R$ 24.900,00 (vinte quatro mil e novencentos
reais), tudo com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93 e nos termos da proposta comercial  (0693286).

 
À consideração superior. 
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 30/04/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/04/2020, às 16:19, 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
0694649 e o código CRC 89ABB600.

0000472-96.2020.6.02.8000 0694649v11
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de maio de 2020.
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 809 (0694649), onde
opina pela favoravelmente à contratação da Empresa CONNECT ON
MARKETING DE EVENTOS LTDA, inscrita noCNPJ sob nº
13.859.951/0001-62, visando à participação de 25 (vinte e
cinco) servidores deste Tribunal,  no Curso Planilha de Custos:
Desafios de sua Compreensão e os Impactos da Reforma
Trabalhista, a se realizar em plataforma online e ao vivo, com carga
horária de 16 (dezessesis) horas, com data a ser definida, no valor
de R$ 996,00 (novecentos e noventa e seis reais) cada inscrição
perfazendo assim um total de R$ 24.900,00 (vinte quatro mil e
novencentos reais), conforme proposta comercial inserta no evento
SEI nº 0693286, ao tempo em que RECONHEÇO, com fundamento
no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de
licitação nos autos, sugerindo que seja autorizada a contratação da
referida empresa.

Ressalto, por oportuno, que o conteúdo programático do evento em apreço guarda pertinência temática com o elenco
de atribuições exercidas pelos servidores, além do reconhecimento
da necesidade administrativa, fato que irá colaborar com a
excelência da prestação
administrativa no âmbito deste Tribunal. Ademais, a referida
demanda consta do Plano Anual de Capacitação e há disponibilidade
orçamentária para custear a participação, nos termos da Informação
2213 (0684812).

Posto isso, faço os presentes autos conclusos a Vossa
Excelência, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº
8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/05/2020, 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
0699346 e o código CRC 9DD2F4F4.

0000472-96.2020.6.02.8000 0699346v1
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PROCESSO : 0000472-96.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Empresa. Capacitação. Curso. Art. 25, caput, Lei 8.666/1993.

 

Decisão nº 1290 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 809 (0694649), além de
toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a possibilidade
da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da
Lei nº 8.666/93, o reconhecimento de inexigibilidade de licitação e
AUTORIZO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a
contratação direta da empresa INOVE SOLUÇÕES EM
CAPACITAÇÃO E EVENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº
27.883.894/0001-61, com vistas à participação de 25 (vinte e cinco)
servidores deste Tribunal, no Curso "Planilha de Custos: Desafios de
sua Compreensão e os Impactos da Reforma Trabalhista", a se
realizar em plataforma online e ao vivo, com carga horária de 16
(dezesseis) horas, em data a ser definida, no valor de R$ 996,00
(novecentos e noventa e seis reais) cada inscrição, perfazendo assim
um total de R$ 24.900,00 (vinte quatro mil e novencentos reais),
conforme proposta comercial (0693286).

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho, por sua unidade competente, com
posterior direcionamento à Secretaria de Gestão de Pessoas para as
demais medidas de estilo, tendentes à efetivação da presente
Decisão.
 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/05/2020, às 18:00, 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
0700466 e o código CRC A71635B5.

0000472-96.2020.6.02.8000 0700466v2
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.
À SLC, para necessária publicidade.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2020, às 19:44, 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
0700550 e o código CRC A3458729.

0000472-96.2020.6.02.8000 0700550v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0700550).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/05/2020, às 20:24, 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
0700561 e o código CRC 14ACDD9A.

0000472-96.2020.6.02.8000 0700561v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
Devido à aparente divergência de indicação da

empresa a ser contratada entre a AJ-DG e DG (docs 0694649 e
0699346 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA,
CNPJ sob nº 13.859.951/0001-62)  em relação à Presidência (
d o c . 0700466, INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E
EVENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 27.883.894/0001-61)
sugiro confirmação junto à SAD antes da emissão da nota de
empenho, para evitar eventual equívoco.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 08/05/2020, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 08/05/2020, às 10:00, 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
0700773 e o código CRC FCBB5CD4.

0000472-96.2020.6.02.8000 0700773v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
À GSAD,
Encaminho os autos eletrônicos para

esclarecimento do apontado no despacho SGO (0700773).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/05/2020, às 10:43, 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
0700919 e o código CRC 096D3D40.

0000472-96.2020.6.02.8000 0700919v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
Em atenção ao Despacho COFIN 0700919, observo

que a nota de empenho deve ser emitida em favor da empresa
indicada na Decisão 1290, da Presidência (doc. 0700466), que
se refere à proposta comercial de registro 0693286.

Veja-se, a propósito, o direcionamento da SRACF
(Informação 2558, doc. 0693155).

Por outro lado, o Sr. Assessor Jurídico inicia seu
Parecer (doc. 0694649) da seguinte forma:

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da empresa INOVE SOLUÇÕES
EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS, CNPJ sob nº
27.883.894/0001-61, visando à participação de
25 (vinte e cinco) servidores deste
Regional, no Curso Planilha de Custos:
Desafios de sua Compreensão e os
Impactos da Reforma Trabalhista, a se
realizar em plataforma online e ao vivo, com
carga horária de 16 (dezesseis) horas, com
 data a ser definida, no valor de R$
996,00 (novecentos e noventa e seis
reais) cada inscrição  perfazendo assim um
total de R$ 24.900,00 (vinte quatro mil e
novencentos reais) (0693286).

Isto é, faz expressa referência à proposta de
evento 0693286, e com base nela fez sua análise, inclusive no
que respeita aos aspectos habilitatórios (ver item 17 da Lista
de Verificação constante do Parecer, que faz referência ao
doc. 0685309.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2020, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da
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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
0701089 e o código CRC F66EB900.
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face de evidente equívoco ao final do Parecer

nº 809 (0694649), retifico o nome e o CNPJ da empresa
constante no item 5 do referido parecer, para que conste
 "INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS,  CNPJ
sob nº 27.883.894/0001-61", em conformidade com os demais
elementos integrantes do Parecer nº 809.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/05/2020, às 13:04, 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
0701109 e o código CRC 81703EC6.

0000472-96.2020.6.02.8000 0701109v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2020.
À SGO,
Diante do apontado no despacho SGO (0700773),

encaminho manifestações da GSAD (0701089) e AJ-DG
(0701109) para continuidade do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/05/2020, às 20:37, 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
0701526 e o código CRC 89A0C2C2.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/05/2020, às 20:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/05/2020, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 12/05/2020, às 21:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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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
0702006 e o código CRC DC02A61E.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 352 (0702006).

Observação:

NE Curso de capacitação servidores TRE/AL.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 11/05/2020, às 18:04, 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
0702012 e o código CRC 096F156C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
Ciente da informação contida no

despacho 0701109, da lavra do Senhor Assessor Jurídico
desta Diretoria-Geral.

Ressalto, por oportuno, que na decisão 0700466, da
lavra do Presidente deste Tribunal, já consta a indicação da
Empresa contratada tal como apontado no despacho da AJ-DG.

Desta feita, estando a decisão irretocável, e o
processo com seu regular trâmite nas unidades competentes,
não havendo, por ora, nenhuma providência a ser adotada no
âmbito desta unidade administrativo, determino o
arquivamento dos autos na Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/05/2020, às 14:50, 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
0702135 e o código CRC 8E6C7319.

0000472-96.2020.6.02.8000 0702135v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000352

(0702006).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/05/2020, às 20:55, 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
0702212 e o código CRC EECAAB9B.
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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 maio de 2020.
À SRACF, para remessa da nota de empenho à

contratada e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/05/2020, às 18:02, 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
0703659 e o código CRC F970B3C9.

0000472-96.2020.6.02.8000 0703659v1
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E-mail - 0703691

Data de Envio: 
  13/05/2020 18:54:25

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL <sracf@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial2@inovecapacitacao.com.br
    rosanageda@tre-al.jus.br
    erikcardoso@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Nota de Empenho - PLANILHA DE CUSTOS

Mensagem: 
  Prezada Michelli,

Segue a Nota de Empenho que autoriza a contratação da INOVE Capacitação - Consultoria e Treinamento,
para ministrar o Curso PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS IMPACTOS DA
REFORMA TRABALHISTA, proposto por essa empresa, que será realizado por meio de WebLive, em data a
ser acordada com este Tribunal.

Por fim, solicitamos a indicação das datas disponíveis para a realização do curso, bem como, quais
informações e procedimentos serão necessários para a inscrição dos servidores no curso em tela.

Att.

Erik Soares Cardoso
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
CODES/SGP - TRE/AL

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0702006.html
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De: "Raquel Helena Paixão Tavares" <raqueltavares@tre-al.jus.br>

Para: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>, "Lisiana Teixeira Cintra" <lisianacintra@tre-
al.jus.br>, "Wilton Daniel Felix de Lima" <wiltonlima@tre-al.jus.br>

Data: 24/04/2020 12:46 PM

Assunto: Re: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos - Contratos com mão
de obra

 
 
Prezado Erik,
 
Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, indico os nomes dos servidores abaixo:
-Lisiana Teixeira Cintra;
-Raquel Helena Paixão Tavares;
-Wilton Daniel felix de Lima.
 
Att.
 
Raquel Paixão
ACAGE
 
 

From: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
To: "Raquel Helena Paixão Tavares" <raqueltavares@tre-al.jus.br>, "Flávia Gomes de Barros"
<flaviabarros@tre-al.jus.br>, "Giane Duarte Coelho Moura" <gianemoura@tre-al.jus.br>, "davimoreira"
<davimoreira@tre-al.jus.br>, "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>, "Ingrid Brêda de
Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>, "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-
al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 11:23:15 -0300
Subject: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos - Contratos com mão de
obra
 
Prezados Gestores.
 
Em atenção ao Despacho DG 0687477, exarado nos autos do Processo SEI nº 0000472-
96.2020.6.02.8000, solicitamos a indicação dos servidores que participarão do curso a
distância PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS IMPACTOS
DA REFORMA TRABALHISTA, conforme os quantitativos descritos abaixo:
- 03 servidores da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão;
- 01 servidor da Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade;
- 01 servidor da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria;
- 01 servidor da Assessoria Jurídica da Presidência;
- 02 servidores do Gabinete da Secretaria de Administração;
- 02 servidores da Seção de Licitações e Contratos - SAD;
- 02 servidores da Seção de Gestão de Contratos - SAD.
 
Por fim, solicitamos urgência nas indicações, bem como, esclarecemos que a capacitação
está sendo contratada por este Tribunal, cujos detalhes da proposta compõem o
Processo SEI 0000472-96.2020.6.02.8000.
 
Att.
 
Erik Soares Cardoso
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De: Giane Duarte Coelho Moura <gianedcmoura@gmail.com>
Para: erikcardoso <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 12:17 PM

Assunto: Re: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos - Contratos com mão
de obra

Prezados,

Indicamos a servidora WALESKA SILVA DE CARVALHO CARDOSO, lotada
nesta Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, para
participar do "Curso à distância sobre Planilha de Custos".

Atenciosamente,

Giane Duarte Coêlho Moura
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria
TRE-AL

Em sex.,  de abr. de 0 0 às : , erikcardoso <erikcardoso@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezados Gestores.
 
Em atenção ao Despacho DG 0687477, exarado nos autos do Processo SEI nº 0000472-
96.2020.6.02.8000, solicitamos a indicação dos servidores que participarão do curso a
distância PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS
IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA, conforme os quantitativos descritos abaixo:
- 03 servidores da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão;
- 01 servidor da Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade;
- 01 servidor da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria;
- 01 servidor da Assessoria Jurídica da Presidência;
- 02 servidores do Gabinete da Secretaria de Administração;
- 02 servidores da Seção de Licitações e Contratos - SAD;
- 02 servidores da Seção de Gestão de Contratos - SAD.
 
Por fim, solicitamos urgência nas indicações, bem como, esclarecemos que a
capacitação está sendo contratada por este Tribunal, cujos detalhes da proposta
compõem o Processo SEI 0000472-96.2020.6.02.8000.
 
Att.
 
Erik Soares Cardoso

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716
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De: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Para: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Data: 30/04/2020 05:41 PM

Assunto: Re: Fwd: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos - Contratos com
mão de obra

Prezado Erik,
 
Seguindo orientação superior, informo que os servidores do Gabinete da SAD que deverão participar do
curso serão o secretário de Administração, José Ricardo Araújo e Silva, e este subscritor.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
To: "Flávia Gomes de Barros" <flaviabarros@tre-al.jus.br>, "davimoreira" <davimoreira@tre-al.jus.br>,
"Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>, "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira"
<ingridpereira@tre-al.jus.br>, "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 29 Apr 2020 18:02:49 -0300
Subject: Fwd: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos - Contratos com mão
de obra
 
Prezados Gestores.
 
Reiteramos o pedido de indicação, conforme mensagem encaminhada em 24/04/2020.
 
Att.
 
Erik Soares Cardoso

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716

 

From: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
To: "Raquel Helena Paixão Tavares" <raqueltavares@tre-al.jus.br>, "Flávia Gomes de
Barros" <flaviabarros@tre-al.jus.br>, "Giane Duarte Coelho Moura" <gianemoura@tre-
al.jus.br>, "davimoreira" <davimoreira@tre-al.jus.br>, "Rodrigo Ferreira Moura"
<rodrigomoura@tre-al.jus.br>, "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-
al.jus.br>, "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 11:23:15 -0300
Subject: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos -
Contratos com mão de obra
 
Prezados Gestores.
 
Em atenção ao Despacho DG 0687477, exarado nos autos do Processo SEI nº
0000472-96.2020.6.02.8000, solicitamos a indicação dos servidores que participarão
do curso a distância PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E
OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA, conforme os quantitativos descritos
abaixo:
- 03 servidores da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão;
- 01 servidor da Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade;
- 01 servidor da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria;
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De: "Andréa Cristina de L Belchior" <andreabelchior@tre-al.jus.br>
Para: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
CC: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Data: 04/05/2020 12:03 PM

Assunto: Fwd: [comap] Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos - Contratos
com mão de obra

 
Prezado Erik,
 
Diante do atual cenário da Seção de Licitações e Contratos, que atualmente conta com apenas 3 (três)
servidoras atuando, devido a licença maternidade da senhora Andréa de Albuquerque César, com grande
demanda de processos nesse período, tanto os processos ordinários, quanto os oriundos do pleito que se
avizinha, indico, da referida seção, somente a servidora Sandra Helena Lima Alexandre, e para a outra vaga,
o servidor Sérgio Vilela Menegaz Lima, da Seção de Almoxarifado.
 
Atenciosamente.
 
 
Andréa Cristina de Lima Belchior
Analista Judiciária - Área Administrativa
Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
 

From: Ingrid <ingrid_breda@hotmail.com>
To: Andréa Cristina de L Belchior <andreabelchior@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 10:44:34 -0300
Subject: [comap] Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos - Contratos com
mão de obra

Da Seção de Licitações e Contratos: Ingrid Pereira de Lima Araújo e Sandra Helena Lima .
Ressalto que a Seção está com muitos processos , inclusive relativos a eleição e que em virtude disso
considero temerário , neste momento a participação de servidores da seção em curso.
Atenciosamente, 
Ingrid Pereira de Lima Araújo
 
Enviado do meu iPhone
 

Em 29 de abr de 2020, à(s) 18:03, Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-
al.jus.br> escreveu:
 

Prezados Gestores.
 
Reiteramos o pedido de indicação, conforme mensagem encaminhada em
24/04/2020.
 
Att.
 
Erik Soares Cardoso

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716
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De: "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>

Para:
"erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>, "Flávia Gomes de Barros" <flaviabarros@tre-
al.jus.br>, "davimoreira" <davimoreira@tre-al.jus.br>, "Rodrigo Ferreira Moura"
<rodrigomoura@tre-al.jus.br>, "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>

CC: "segec Mailing List" <segec@tre-al.jus.br>
Data: 04/05/2020 02:18 PM

Assunto: Re: Fwd: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos - Contratos com
mão de obra

 
Prezados,
 
Indico as servidoras Lindineide Oliveira Cardoso e Thaíse Tenório Marinho.
 
Cordialmente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652
 

From: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
To: "Flávia Gomes de Barros" <flaviabarros@tre-al.jus.br>, "davimoreira"
<davimoreira@tre-al.jus.br>, "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>,
"Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>, "Lindineide Oliveira
Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 29 Apr 2020 18:02:49 -0300
Subject: Fwd: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos -
Contratos com mão de obra
 
Prezados Gestores.
 
Reiteramos o pedido de indicação, conforme mensagem encaminhada em 24/04/2020.
 
Att.
 
Erik Soares Cardoso

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

CODES/SGP - TRE/AL - (82) 2122-7716

 

From: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
To: "Raquel Helena Paixão Tavares" <raqueltavares@tre-al.jus.br>, "Flávia Gomes de
Barros" <flaviabarros@tre-al.jus.br>, "Giane Duarte Coelho Moura" <gianemoura@tre-
al.jus.br>, "davimoreira" <davimoreira@tre-al.jus.br>, "Rodrigo Ferreira Moura"
<rodrigomoura@tre-al.jus.br>, "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-
al.jus.br>, "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 11:23:15 -0300
Subject: Indicação de participante - Curso a distância sobre Planilha de Custos -
Contratos com mão de obra
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De: Flávia Gomes de Barros <flaviagomesdebarros@hotmail.com>
Para: "erikcardoso@tre-al.jus.br" <erikcardoso@tre-al.jus.br>
Data: 04/05/2020 03:02 PM
Assunto: Curso de Capacitação ONLINE

Prezado Erik;

Para o referido curso, i dico esta servidora, Flávia Li a Costa Go es de Barros.

Ate ciosa e te,

Flávia

Livre de vírus. www.avast.com.
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  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Secretaria de Gestão de Pessoas Coordenadoria de Desenvolvimento Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional 

 

FICHA DA CAPACITAÇÃO 
Ação: Planilha de Custos: Os Desafios de sua Compreensão e os Impactos da Reforma Trabalhista (0000472-96.2020.6.02.8000) 
Público Alvo: Servidores que atuam direta ou indiretamente na gestão e fiscalização de contratos com terceirização de mão de obra, especialmente para as Eleições 2020 (25 vagas) 
Tipo da ação: Curso Modalidade: EAD Turma: Única 
Período de realização: 26 e 29/05/2020 Horário: 13h30 às 17h30  
Local: Plataforma INOVE – On-line e ao vivo Carga horária: 16h 
Empresa: INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA ME 
Objetivo da ação: Capacitar os servidores que atuam direta ou indiretamente na gestão ou fiscalização de contratos de terceirização de mão de obra, especialmente para as Eleições 2020, através de apresentação de parte teórica, oficinas e estudos de casos, abordando as alterações imposta pela reforma trabalhista e recentes atualizações legislativas, possibilitando o desempenho das atribuições e a tomada de decisões eficientes e estratégicas.  
Conteúdo Programático: 1.  Os impactos da Lei nº 13.467/2017 nas contratações de serviços terceirizados.  2.  Composição da planilha de custos.  3.  O alcance do Acórdão nº 712/2019-Plenário, do Tribunal de Contas da União.  4.  A abrangência do Parecer nº 00041/2019/DECOR/CGU/AGU.  5.  Escolhendo a solução para contratação: principais elementos norteadores.  6.  Acompanhamento da execução contratual: principais metodologias e técnicas.  7.  Controle da jornada de trabalho.  8.  Compensação de Horas x Pagamento de Horas Extras.  9.  Gestão de contratos: Aspectos relevantes.  10.  Conhecendo a estrutura da planilha de custos.  11.  Considerações sobre:   a) Reserva técnica.   b) Treinamento.   c) Participação nos lucros.   d) Disposições de CCT.  12.  Principais alterações da planilha de custos durante a execução contratual e os respectivos limites legais  13.  Principais orientações que devem constar dos editais acerca do preenchimento da planilha de custos.  14. Possíveis impactos das normas recentemente baixadas para enfrentar à situação emergencial de pandemia, em especial as medidas provisórias 927, 932 e 936/2020.         
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  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Secretaria de Gestão de Pessoas Coordenadoria de Desenvolvimento Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional 

 

SERVIDORES INDICADOS 
   

Gestores e Fiscais de Contratos das Eleições 
Apoio técnico Daniel Macêdo de Carvalho Souto 

Disponibilização de eletricistas para os Cartórios 
Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto (Erivaldo José de Souza) 
Marcos André Melo Teixeira 

Transporte auxiliar Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Henrique Cirqueira Freire 

Técnicos de urnas eletrônicas 
André Bonaparte Santos 
Lucas Cavalcanti Gomes 
Sergio Vilela Menegaz Lima (Indicado pela Seção de Almoxarifado) 

Unidades 
Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade Flávia Lima Costa Gomes de Barros 

Assessoria de Contas e Apoio à Gestão 
Lisiana Teixeira Cintra 
Raquel Helena Paixão Tavares 
Wilton Daniel Felix de Lima 

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral Marcel Gameleira de Albuquerque 
Assessoria Jurídica da Presidência Vaga sem indicação 
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria Waleska Silva de Carvalho Cardoso 
Gabinete da Diretoria-Geral Nildson Mendes Sampaio 

Sérgio Ramos Costa Júnior 
Gabinete da Secretaria de Administração José Ricardo Araújo e Silva 

Rodrigo Ferreira Moura 
Seção de Gestão de Contratos - SAD Lindineide Oliveira Cardoso 

Thaíse Tenório Marinho 
Seção de Licitações e Contratos - SAD Sandra Helena Lima Alexandre 

Vaga sem indicação 
Obs.: Foram contratadas vinte e cinco (25) vagas e só temos vinte e uma (21) indicações confirmadas. Assim, existem quatro (4) vagas disponíveis para indicação de participantes, além considerando as duas (2) vagas destinadas para as respectivas unidades, mas sem indicação de servidor.  
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De: "erikcardoso" <erikcardoso@tre-al.jus.br>

Para:

danielsouto@tre-al.jus.br, audeirpeixoto@tre-al.jus.br, fernandobarros@tre-al.jus.br,
flaviabarros@tre-al.jus.br, henriquefreire@tre-al.jus.br, josericardo@tre-al.jus.br,
lindineidecardoso@tre-al.jus.br, lisianacintra@tre-al.jus.br, lucasgomes@tre-al.jus.br,
marcelalbuquerque@tre-al.jus.br, marcosteixeira@tre-al.jus.br, nildsonsampaio@tre-al.jus.br,
raqueltavares@tre-al.jus.br, rodrigomoura@tre-al.jus.br, sandraalexandre@tre-al.jus.br,
sergiocosta@tre-al.jus.br, sergiolima@tre-al.jus.br, thaisemarinho@tre-al.jus.br,
waleskacardoso@tre-al.jus.br, wiltonlima@tre-al.jus.br

CCO: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
Data: 15/05/2020 04:51 PM
Assunto: Ciência de inscrição em curso - Planilha e Custos (Contratos Eleições 2020)

Prezado(a) Servidor(a),
 
Comunicamos a sua indicação para participar do curso Planilha de Custos: Os Desafios
de sua Compreensão e os Impactos da Reforma Trabalhista, tratado nos autos SEI
nº 0000472-96.2020.6.02.8000, destinado aos Servidores que atuam direta ou
indiretamente na gestão e fiscalização de contratos com terceirização de mão de obra,
especialmente para as Eleições 2020, conforme deliberado no referido procedimento.
 
A capacitação será realizada através da plataforma da empresa INOVE, no período de 26
a 29 de maio do corrente ano, no horário das 13h30 às 17h30. Segue anexo
arquivo PDF com mais informações sobre a capacitação. Cabe ressaltar que a empresa
contratada encaminhará as orientações de acesso, bem como, de utilização da plataforma
de ensino, para este e-mail funcional.
 
Outrossim, solicitamos que responda esta mensagem confirmado a ciência da inscrição no
curso.
 
Por fim, desejamos que a participação no curso contribua para o contínuo aprimoramento
dos serviços prestados por esta Justiça Eleitoral, objetivo precípuo das atividades
desenvolvidas por esta Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional.
 
Cordialmente,
 
Erik Soares Cardoso
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
CODES/SGP - TRE/AL 

Anexados:

Arquivo: Ficha da Capacitação com os
Participantes do curso PLANILHA DE
CUSTOS - Inove.pdf

Tamanho:
283k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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