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

 

Memorando nº 74 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 30 de janeiro de 2020.

Para: Diretoria Geral
 
Assunto: Proposição. Curso. Contratação de serviços de engenharia
segundo as regras do Decreto 10.024/2019.
 

 

Senhor Diretor,
 
Recebemos e-mail da CON Treinamentos ofertando curso

presencial, com o tema "Contratação de serviços de engenharia
segundo as regras do Decreto 10.024/2019", com carga horária de
16h, a ser realizado em Recife/PE, nos dias 14 e 15 de fevereiro
próximo (0650241).

A proposta da referida empresa ainda contempla outros 5
(cinco) cursos, a título de cortesia, na modalidade de ensino a
distância (EAD) que complementam aquele ofertado na modalidade
presencial, sendo eles:

1) Orçamentação de obras (0650243), com carga horária
de 6h;

2)Aditamento de contratos de obras (0650247), com
carga horária de 12h;

3) Contratação e fiscalização de Engenharia consultiva
(0650249), com carga horária de 6h;

4) Modelos de contratação e aspectos relevantes na
licitação de serviços de manutenção predial (0650250), com carga
horária de 5h;

5) A nova lei das estatais. Lei 13.303/2016 (0650255),
com carga horária de 16h.

Considerando as inovações trazidas pelo Decreto
10.024/2019 e a necessidade de capacitação de pelo menos um
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servidor engenheiro (lotado na Seção de Manutenção e Reparos),
tendo em vista as atribuições de sua função, aliadas a uma proposta
que parece vantajosa para este Tribunal, com carga horária total de
61 horas de treinamento, submetemos à análise de Vossa Senhoria a
possibilidade de participação, de ao menos um servidor engenheiro,
no referido curso.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/01/2020, às 16:57, 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
0650217 e o código CRC 0F829863.

0000779-50.2020.6.02.8000 0650217v7
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SEGUNDO AS REGRAS DO DECRETO 10.024/2019

CURSO

PROF. ANDRÉ BAETA

13 E 14 DE FEVEREIRO    RECIFE/PE

Foi editado em 23/9/2019 o Decreto 10.024/2019, regulamentando o uso do Pregão, na forma eletrô-
nica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 
engenharia, e sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

O novo Decreto 10.024/2019, em vigor a partir de 28/10/2019, defi niu bens e serviços comuns como 
aqueles em que os “padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente defi nidos pelo 
edital, por meio de especifi cações reconhecidas e usuais do mercado”. Por sua vez, o referido ato nor-
mativo também trouxe a defi nição de “bens e serviços especiais” como os que “por sua alta heteroge-
neidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns”.

Além disso, o aludido Decreto vedou a utilização do Pregão Eletrônico para a contratação de obras pú-
blicas e para a licitação de serviços especiais de engenharia, mar permitiu o emprego dessa modalidade 
licitatória para a contratação de serviços comuns de engenharia.

A jurisprudência do TCU já considerava que as obras públicas não podem ser licitadas mediante o uso 
de pregão. No entanto, a Súmula TCU 257/2010 dispõe que a referida modalidade licitatória pode ser 
utilizada para contratação de serviços comuns de engenharia, dando margem ao uso dessa efi ciente 
modalidade de licitação para diversos objetos. 

APRESENTAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA SEGUNDO 
AS REGRAS DO DECRETO 
10.024/2019

EU
ME
IMP   RT
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SEGUNDO AS REGRAS DO DECRETO 10.024/2019

Tanto o Decreto 10.024/2019 quanto a Lei 8.666/1993 trazem defi nições muito claras e precisas sobre 
obras (art. 6º, inciso I), serviços de engenharia (art. 6º, inciso II) e serviços técnicos especializados (art. 
13). Ainda assim, surgem diversas dúvidas quanto à classifi cação do objeto a ser licitado. Por exemplo, 
a pintura de uma parede seria considerada uma reforma? Ou um simples serviço de manutenção/
conservação? Na primeira interpretação, o objeto licitado seria uma obra, inviabilizando a utilização do 
pregão e do SRP para sua contratação. No entanto, caso o considere como uma conservação/manuten-
ção, o serviço poderia ser licitado com o uso do pregão.

Portanto, existem zonas cinzentas nas defi nições legais que permitem interpretações diversas sobre o 
tema, matéria que será explorada com profundidade no treinamento ora proposto.

Outra dúvida relevante é se o objeto licitado seria um serviço de engenharia comum ou não. É indis-
cutível que a contratação de projetos de engenharia são serviços técnicos especializados, tal como 
indicado no art. 13 da Lei de Licitações e Contratos, e, por isso, são classifi cados como um serviço de 
engenharia. Porém, poderiam ser considerados um serviço comum de engenharia?

Ante o exposto, o presente curso detalhará a aplicação do Pregão e do Sistema de Registro de Preços 
para a contratação se serviços de engenharia. Serão estudados casos práticos para a contratação de 
diversos tipos de objetos, tais como:

- serviços de conservação e manutenção predial;

- contratação de projetos de arquitetura e engenharia;

- contratação de consultorias técnicas, laudos e pareceres;

- contratação de serviços de fi scalização e supervisão de obras;

No que tange ao Sistema de Registro de Preços (SRP), existem diversas particularidades envolvidas, 
pois a Administração Pública não é obrigada a contratar, mas deve respeitar as condições previstas na 
ata de registro de preços, documento com natureza de contrato preliminar que formaliza o resultado 
da licitação, podendo ser utilizado para diversas contratações futuras, nas condições previstas no ins-
trumento convocatório.

Essa é a principal vantagem do SRP, proporcionando uma redução da quantidade de licitações com ob-
jeto idêntico. Destaca-se também a possibilidade de a Administração promover a contratação imediata, 
tão logo verifi cada a existência de uma necessidade administrativa. Sem o SRP, o órgão seria obrigado a 
licitar, enquanto identifi cando uma ata de registro de preço pode imediatamente realizar a sua adesão.

Não se pode olvidar que outra importante vantagem do SRP consiste em sua utilização por vários 
órgãos distintos. Além de reduzir as burocracias, o SRP permite à Administração como um todo se 
benefi ciar de elevados ganhos de escala decorrentes de compras em maior quantidade, atendendo às 
necessidades de vários órgãos. 

Enfatiza-se, ainda, a vantagem de que o SRP proporciona uma solução para o caso de necessidades 
variáveis. A realização de uma licitação específi ca acarreta a necessidade de determinação precisa e 
exata quanto aos quantitativos e prazos. Por outro lado, o SRP possibilita que a Administração realize 
adesões em atas de registro de preço segundo suas reais necessidades em momentos diversos.

No entanto, existem diversas questões polêmicas a serem exploradas neste treinamento, além da 
própria adequação do SRP para a contratação de serviços de engenharia. Serão abordadas questões 
como: adesão à ata por “caronas”; quantidades máximas para adesão pelos órgãos participantes e ca-
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SEGUNDO AS REGRAS DO DECRETO 10.024/2019

ronas; necessidade de dotação orçamentária prévia; adjudicação por lote ou por item; cancelamento 
do registro; e aplicação de desconto linear. 

CARGA HORÁRIA

16h

PÚBLICO ALVO:

Servidores públicos que trabalham diretamente com a fi scal-
ização ou gestão de contratos de obras públicas e serviços de 
engenharia, pregoeiros, comissões de apoio ao pregoeiro, mem-
bros das comissões de licitação, agentes envolvidos com a elab-
oração, análise e aprovação de projetos e termos de referên-
cia, elaboração de editais, especifi cações e planilhas de preços 
das licitações de obras públicas e serviços de engenharia, en-
genheiros, arquitetos, tecnólogos, estudantes de engenharia/
arquitetura, advogados, construtores, projetistas, auditores e 
servidores de órgãos de controle interno e externo e demais 
interessados no tema.

PALESTRANTE

André Pachioni Baeta
André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, exerce o car-
go de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na fi scalização e 
controle de obras públicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como supervisor da 
fi scalização, de diversas auditorias de obras públicas.

Ocupou por três anos o cargo de direção da divisão encarregada da gestão do conhecimento do TCU 
em auditoria de obras, bem como do desenvolvimento de métodos e procedimentos relativos ao tema. 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SEGUNDO AS REGRAS DO DECRETO 10.024/2019

Área também incumbida de auditar os sistemas referenciais de preços da Administração Pública Fede-
ral. Dentre outros trabalhos, foi responsável pela elaboração do Roteiro de Auditoria de Obras Públicas 
do TCU. Atualmente, exerce a função de Assessor de Ministro do TCU.

É autor dos livros “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas” e “Regime Diferenciado de Con-
tratações Públicas – Aplicado às Licitações e Contratos de Obras Públicas”, publicados pela Editora Pini. 
Também é conferencista em diversos eventos e instrutor da ESAF, do Instituto Serzedello Corrêa – TCU 
e de outras empresas, onde ministra cursos sobre RDC, licitação e fi scalização de contratos, auditoria e 
orçamentação de obras públicas.

Foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
– Ibraop para os biênios 2013/2014 e 2015/2016. Ainda no âmbito do Ibraop, coordenou a elabora-
ção das Orientações Técnicas OT-IBR 004/2012 (Precisão do Orçamento de Obras Públicas) e OT-IBR 
005/2012 (Apuração do Sobrepreço e Superfaturamento em Obras Públicas).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Introdução 
 Conceituação e diferenciação de obra e serviço de engenharia
 Disposições da Lei 10.520/2002 
 Disposições do Decreto 10.024/2019
 Serviços de engenharia “comuns” e “especiais”
 A Resolução Confea 1.116/2019 e o seu impacto na utilização do pregão para os serviços de 

engenharia
 Orientação Técnica 02/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas
 Que tipos de objeto podem ser contratados por pregão? E pelo Sistema de Registro de 

Preços?
 Jurisprudência do TCU sobre a matéria.
 Irregularidades frequentemente observadas no Pregão e SRP.

• Planejamento da contratação
 Conteúdo do termo de referência
 Parcelamento da contratação;
 Modelos de parcelamento para alguns tipos de serviço de engenharia
 Escolha do regime de execução contratual; vantagens, desvantagens e indicações de uso 

para a empreitada por preço global e empreitada por preço unitário.
 Adjudicação por lote ou por item.
 Vantagens e desvantagens de licitações eletrônicas e presenciais
 Defi nição das exigências de capacidade técnica e econômico-fi nanceira das licitantes

• Elaboração do orçamento de referência
  Disposições do Decreto 7983/2013 
 Uso do Sinapi e de outras fontes referenciais de preços
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SEGUNDO AS REGRAS DO DECRETO 10.024/2019

 Interpretação da IN SLTI 5/2014
 Possibilidade de realização de pesquisa de preços mediante cotações telefônicas, internet, 

anúncios televisivos e folhetos de propaganda;
 A orçamentação e formação de preços de serviços técnico-profi ssionais.
 Utilizar o orçamento aberto ou sigiloso?
 A Defi nição do BDI e entendimentos do TCU (Acórdão 2622/2013-Plenário)

• O Pregão
 Em que circunstâncias é admitida a utilização de pregão presencial?
 Convite x Pregão. O Pregão é obrigatório ou facultativo?
 Detalhamento da proposta
 Inexequibilidade de preços
 Negociação com as licitantes
 Retomada da licitação

• O Sistema de Registro de Preços
 Disposições do Decreto 7892/2013
 Questões diversas sobre o processamento da licitação
 Dos procedimentos para a intenção do Registro de Preços. É obrigatória a utilização da IRP?
 Competências do órgão gerenciador e participante
 Validade da ata
 Contratação dos fornecedores registrados
 Revisão e cancelamento dos preços registrados
 Adesões à ata por caronas
 Pontos a serem observados: padronização do objeto; adjudicação por lote ou por item; 

preços que sofrem variações sazonais ou por localidade;
 É possível utilizar o SRP quando se está prevendo uma única contratação? Ou em objetos 

que não possam ser parcelados ou dissociados uns dos outros?
 É obrigatório motivar a previsão editalícia de admitir adesões por caronas?
 Particularidades do SRP no RDC: disposições do Decreto 7581/2011
 Admite-se, como critério de julgamento em licitação para SRP, o menor preço aferido pela 

oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado?
 É possível realizar licitação para registro de preços para contratar serviços técnicos 

especializados de consultoria, engenharia e arquitetura?
 É necessária a indicação de recursos orçamentários no edital de licitação para registro de 

preços?
 Pode ser registrado mais de um fornecedor em uma ata de registro de preços para o mesmo 

item licitado?
 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados?

• Contratação de serviços de manutenção predial
 Modelagens possíveis
 Pagamento por serviços (vantagens, desvantagens e indicação).
 Manutenção predial realizada com contratos de cessão de mão de obra (vantagens, 

desvantagens e indicação).
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SEGUNDO AS REGRAS DO DECRETO 10.024/2019

 Manutenção predial utilizando o SRP (vantagens, desvantagens e indicação).
 Formação de preços de serviços de manutenção predial.
 Recomendações gerais

• Contratação de projetos de arquitetura e engenharia e outros serviços de engenharia consultiva
 Que tipos de serviços de engenharia consultiva podem ser considerados “comuns” para 

fi ns de uso de pregão?
 Jurisprudência do TCU sobre a matéria.
 Antes algumas palavras sobre as vantagens e difi culdades das licitações do tipo menor 

preço, melhor técnica e preço, melhor técnica e concursos em serviços de natureza 
predominantemente intelectual

 Como realizar o pagamento dos projetos?
 Sugestões para cláusulas e disposições editalícias.
 O acompanhamento da obra pelo projetista.
 Os confl itos na alteração de projetos.
 Difi culdade de padronização dos projetos
 Cuidados com o uso do SRP
 Necessidade de adjudicação por item
 Vantagens e desvantagens do SRP
 Boas práticas na licitação e contratação de projetos.
 Como analisar e receber os projetos?
 Qual o conteúdo dos projetos?
 Como assegurar o cumprimento dos prazos pelas empresas projetistas?
 Responsabilização de empresas projetistas por falhas nos projetos.

• Outros exemplos de serviços de engenharia contratados com a aplicação do SRP e do Pregão
 Manutenção de veículos
 Instalação de equipamentos
 Manutenção de elevadores e sistemas de climatização
 Topografi a
 Sondagens
 Demolições

• Jurisprudência do TCU aplicada.

CARGA 
HORÁRIA

16H 

MATERIAL 
DIDÁTICO 

COMPLETO

04  COFFEE 
BREAKS E 

02 ALMOÇOS
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SEGUNDO AS REGRAS DO DECRETO 10.024/2019

LOCAL E DATA

13 E 14 DE FEVEREIRO   RECIFE/PE
Início 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30;
Intervalo de 01h00 para almoço;
Coff ee Break às 10h00 e às 16h00.

MATERIAL INCLUSO

Material de Apoio - Con Treinamentos;
(pasta, caneta, lapiseira, marca texto e bloco)

Certifi cado de capacitação e aperfeiçoamento profi ssional;

04 (quatro) coff ee breaks e 02 (dois) almoços;

INVESTIMENTO

R$ 3.290,00
(três mil, duzentos e noventa reais)

A cada 4 inscrições nesse curso, efetuadas pelo mesmo órgão e vincu-
ladas a mesma fonte pagadora, a Con Treinamentos concederá corte-

sia para uma quinta inscrição.
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SEGUNDO AS REGRAS DO DECRETO 10.024/2019

- A CON treinamentos oferece propostas personalizadas para capacitação de grupos e equipes.
- Entre em contato com nossas consultoras.

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de ConnectON Marketing de Eventos Ltda,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 237

Ag. 3200 - C/C 7760-7
Banco nº 001

Ag. 3041-4 C/C 125.211-9

Se preferir entre em contato com nossa 
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de 
Relacionamento:
(41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: @contreinamentos

PRÓXIMOS EVENTOS
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ORÇAMENTAÇÃO  
DE OBRAS

PROF. ANDRÉ PACHIONI BAETA

Carga-horária:  06 horas

Material Didático Exclusivo On-Line 

Acessível 24 horas por dia 

Aulas em vídeo HD 

100% online 

Flexibilidade 

Mais tempo livre 

Economia

BENEFÍCIOS EAD

Treinamento 100% On-Line com uma abordagem inédita sobre a elabo-
ração de planilhas de orçamento de obras focada na utilização do Sinapi 
e na jurisprudência do TCU sobre o tema. No decorrer do curso serão 
apresentadas as recentes mudanças ocorridas no mais importante siste-
ma de referência de custos do Brasil e o impacto das novas regras para 
elaboração e análise de orçamentos de obras públicas.
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Dispõe a Lei 8.666/93 que as obras públicas somente poderão ser licitadas quando houver um projeto 
básico aprovado pela autoridade competente e existir orçamento detalhado em planilhas que expres-
sem a composição de todos os seus custos unitários da obra. Dessa forma, a planilha orçamentária 
da obra a ser licitada se constitui na peça de fechamento do projeto básico, sendo o elemento que o 
traduz em termos econômicos e financeiros.

Um orçamento mal elaborado pode resultar em uma licitação deserta, na hipótese de os custos de 
implantação do empreendimento serem omitidos ou subestimados. Da mesma forma, é possível que 
uma estimativa deficiente dos custos enseje a posterior celebração de aditivos durante a execução con-
tratual, podendo causar atrasos na execução e diversos outros transtornos, inclusive, a paralisação da 
obra e a consequente rescisão contratual. Por outro lado, podem existir erros ou superestimativas de 
custos, originando o surgimento de sobrepreço ou de superfaturamento no contrato.

Com relação ao tema, o Decreto 7983/2013 determina que os custos do Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi sejam utilizados como referências para os valores de 
obras públicas executadas com recursos federais.

A partir de 2013, iniciou-se processo para aferir as composições de custos do referido sistema referen-
cial, a partir da observação de centenas de obras distribuídas no território brasileiro, realizando-se le-
vantamento de dados do consumo de materiais e de produtividade da mão de obra e de equipamentos 
para execução de serviços.

Estão sendo apropriadas cerca de cinco mil composições de serviços, com a elaboração de um caderno 
técnico para cada tipo de serviço, contendo as premissas, condições e critérios de medição e aferi-
ção adotados. O trabalho também criará novas composições, agregando serviços que representem as 
práticas de construção mais recentes. Assim, cerca de duas mil composições aferidas já entraram em 
produção no novo Sinapi.

Ante o exposto, esse importante treinamento será promovido com uma abordagem inédita sobre a 
elaboração de planilhas de orçamento de obras focada na utilização do Sinapi e na jurisprudência do 
TCU sobre o tema.

No decorrer do curso serão apresentadas as recentes mudanças ocorridas no mais importante sistema 
de referência de custos do Brasil e o impacto das novas regras para elaboração e análise de orçamen-
tos de obras públicas.

APRESENTAÇÃO DO TREINAMENTO

PÚBLICO ALVO:

Gestores e fiscais de obras; Gerentes de contratos de obras; Projetistas e empresas de 
engenharia consultiva; Advogados; Engenheiros; Arquitetos; Construtores; Gestores pú-
blicos em geral; Pregoeiros e membros de comissões de licitação; Auditores e servidores 
de órgãos de controle interno e externo; Orçamentistas; Peritos judiciais; Servidores pú-
blicos e profissionais relacionados com o processo de gestão, planejamento contratação 
e execução de empreendimentos de infraestrutura.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1: Como Utilizar o SINAPI para orçar Obras Públicas? 

• Etapas do desenvolvimento de projetos e de empreendimentos de infraestrutura

• Quais as principais causas para a deficiência dos projetos?

• Principais problemas constatados pelo TCU.

• Como assegurar o cumprimento dos prazos pelas empresas projetistas?

• Caso detectado vício de projeto durante a execução da obra, como proceder? É possível responsabili-
zar o projetista? E o servidor que recebeu projeto com falhas? Estudos de casos.

• Qual o conteúdo do anteprojeto, do projeto básico e do projeto executivo?

• Como analisar e receber os projetos?

• Qual a natureza da aprovação do projeto básico prevista no art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei 8.666/93: ad-
ministrativa ou técnica?

• É preciso que a autoridade competente tenha formação em engenharia ou arquitetura para essa 
aprovação?

• Quais os limites da responsabilidade dessa autoridade competente quando da aprovação de projeto?

• Boas práticas e recomendações na licitação, contratação e recebimento de projetos.

• É melhor deixar a elaboração concomitante do projeto executivo a cargo da empresa construtora?

• Como assegurar o cumprimento dos prazos pelas empresas projetistas? O que fazer se os prazos não 
forem cumpridos?

• Como deve ser realizada a orçamentação e formação de preços para contratação de projetos e para a 
supervisão de obras? Quais as principais referências existentes? Como levantar a quantidade de horas 
técnicas necessárias?

• Abordagens e modelos para a contratação de projetos

• A escolha do tipo de contratação e do regime de execução contratual.

• Vantagens e dificuldades das licitações do tipo menor preço, melhor técnica e preço, melhor técnica 
e concursos.

• Credenciamento e terceirização de projetistas.

• O uso do Pregão e do Sistema de Registro de Preços para a contratação de projetos e serviços de en-
genharia consultiva.

• Que tipos de serviços de engenharia consultiva podem ser considerados “comuns” para fins de uso 
de pregão? Quais os entendimentos do TCU sobre o tema? Quais os principais cuidados a serem ob-
servados?

• É possível realizar licitação para registro de preços para contratar serviços técnicos especializados de 
consultoria, engenharia e arquitetura?

• O uso de concursos públicos para a contratação de projetos.
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• Vantagens e desvantagens dos concursos.

• Como compor a banca do concurso?

• Quais os parâmetros para avaliação de projetos?

• Que documentos, estudos e projetos devem ser exigidos dos participantes dos concursos?

• Qual o nível de desenvolvimento dos projetos deve ser exigido?

• Como contratar e receber os projetos complementares?

• O estabelecimento do prêmio dos vencedores e remuneração do projetista.

• Como realizar o pagamento dos projetos?

• Sugestões para cláusulas e disposições editalícias.

• Como compatibilizar o respeito aos direitos autorais dos projetistas com a necessidade de alterar os 
projetos/obras? Modelos de termo de cessão de direitos autorais.

• O acompanhamento da obra pelo projetista.

• Os conflitos na alteração de projetos.

• Os Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) como ferramenta de gestão na crise. Jurispru-
dência do TCU. Disposições do Decreto 8428/2015. 

MÓDULO 2: Os Impactos da Desoneração da Folha de Pagamento nas Obras Públicas

Perguntas frequentes sobre a desoneração?

• Tratamento diferenciado entre obras de edificação e obras de infraestrutura

• Disposições da Leis 12.844/2013, 13.043/2014 e 13.161/2015

• Quais tipos de obras estão desonerados?

• Como tratar o recolhimento previdenciário das subcontratadas?

• Como tratar os empregados da obra e os da administração central?

• No caso de empresa que apura faturamento em duas atividades distintas, estando somente 
uma delas possibilitada de enquadramento nas regras da Lei nº 12.844, como se deve apurar 
a contribuição previdenciária patronal?

• Como preparar os orçamentos para as licitações? Com ou sem desoneração?

• O impacto nos encargos sociais

• Relatórios do Sinapi com ou sem desoneração. Como e quando utilizá-los?

• A incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta

• Entendimentos do TCU sobre o tema

• O impacto da desoneração da folha nos contratos que estavam em andamento antes da 
edição das leis. Será necessário realizar o reequilíbrio dos contratos? Como realizar tal proced-
imento?
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MÓDULO 3: A Definição do BDI para as Obras Públicas

• Exigência de Detalhamento do BDI

• Parcelas que Compõem o BDI

– Despesas Financeiras

– Administração Central

– Impostos

– Seguros e Garantia

– Riscos (Incertezas e Contingências)

– Remuneração

• Fórmula de Cálculo do BDI

• BDI de obras beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

• BDI Diferenciado para Aquisição de Equipamentos

• Obtenção de um BDI de referência

• Acórdão 2.622/2013 – Plenário – Faixa referencial de BDI do TCU para obras públicas

INSTRUTOR

ANDRÉ PACHIONI BAETA 
O Professor André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, 
exerce o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na 
fiscalização e controle de obras públicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como 
supervisor da fiscalização, de diversas auditorias de obras públicas.

Atualmente, exerce a função de Assessor em Gabinete de Ministro do TCU.

É autor ou coautor das seguintes obras:

• Livro “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas”, publicado pela Editora   Pini em 2012. 

• Livro “RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações de   Obras e Ser-
viços de Engenharia”, publicado pela Editora Pini em 2013, atualmente na   terceira edição (2016). 

• Coautor do Livro “Pareceres de Engenharia”, publicado pelo Clube dos Autores, em 2016. 

• Coautor do Livro “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, 2ª Edição, publicado pela   Editora 
Juspodivm, em 2016. 

• Coautor do Livro “Terceirização, Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, publicado pela   Editora Fó-
rum, editado pela Editora Fórum em 2017, atualmente na segunda edição (2018). 

• Coautor do Livro “Novo Regime Jurídico das Licitações e Contratos das Empresas   Estatais”, da Edi-
tora Fórum (2018).
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R$ 499,00
(Quatrocentos e noventa e nove reais)

 Preço válido para apenas 01 (um) acesso. Para mais de um acesso 
solicite sua proposta personalizada.

INVESTIMENTO

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de ConnectON Marketing de Eventos Ltda,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 237 

Ag. 3200 - C/C 7760-7
Banco nº 001 

Ag. 3041-4 C/C 125.211-9

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
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Se preferir entre em contato com nossa  
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de  
Relacionamento:
(41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais:
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ADITAMENTO DE 
CONTRATOS DE OBRAS 
PÚBLICAS

PROF. ANDRÉ PACHIONI BAETA

Carga-horária:  12 horas

Material Didático Exclusivo On-Line 

Acessível 24 horas por dia 

Aulas em vídeo HD 

100% online 

Flexibilidade 

Mais tempo livre 

Economia

BENEFÍCIOS EAD

Treinamento 100% On-Line que tratará do assunto analisando tanto as-
pectos técnicos quanto jurídicos sobre pleitos e aditivos contratuais em 
obras públicas. Serão abordadas algumas questões polêmicas sobre o 
tema, bem com muitas outras dúvidas rotineiras na administração pú-
blica em relação à gestão e fiscalização dos contratos administrativos, 
com fundamento na mais recente jurisprudência do TCU.

Proposta de curso EAD. Aditamento de contratos de obras. (0650247)         SEI 0000779-50.2020.6.02.8000 / pg. 18



2www.eadcontreinamentos.com.br

A fiscalização de obras públicas apresenta algumas particularidades, pois esses objetos possuem um 
componente dinâmico e incerto, envolvendo alterações de projeto, de cronograma, de condições con-
tratuais e de forma de execução ou pagamento, o que pode ensejar a necessidade de aditamentos 
contratuais ou implicar em controvérsias quanto ao custo ou prazo de conclusão da obra.

A adequada gestão do contrato exige, portanto, um instrumento contratual bem escrito e completo, 
descrevendo o objeto, termos e condições gerais, cronograma físico-financeiro, orçamento detalhado 
e matriz de responsabilidades, alocando de forma expressa os riscos entre as partes. No entanto, ape-
nas isso não basta, sendo necessário que a execução contratual seja acompanhada por uma equipe 
de fiscalização atuante e que realize acurada análise de eventuais pleitos de aditamento apresentados 
pelo contratado.

Dentre os motivos mais recorrentes de pleitos e alterações contratuais, está a necessidade de mudan-
ças ou correções nos projetos licitados, o que muitas vezes implica também em alterações de prazo de 
execução ou em revisão dos termos econômico-financeiros da proposta contratada. Entre os pontos 
que suscitam polêmicas diversas estão as alterações contratuais em empreitadas por preço global, es-
pecialmente quando decorrentes de erros ou omissões nos orçamentos.

Outras ocorrências durante a execução contratual, tais como greves, erros/omissões nos orçamentos, 
eventos climáticos, alterações tributárias, atrasos de pagamento por parte do contratante, paralisações 
dos trabalhos, atrasos em desapropriações e licenças, dissídios coletivos, reajustes de preços de mate-
riais e insumos também são fonte de discussões entre as partes, seja em pleitos solicitando reequilíbrio 
econômico-financeiro, ou em pedidos para prorrogação do prazo de execução contratual.

Ante o exposto, este treinamento tratará do assunto analisando tanto aspectos técnicos quanto jurí-
dicos sobre pleitos e aditivos contratuais em obras públicas. Serão abordadas algumas questões polê-
micas sobre o tema, bem com muitas outras dúvidas rotineiras na administração pública em relação à 
gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com fundamento na mais recente jurisprudência 
do TCU.

Ao longo do curso serão expostos alguns estudos de casos reais de pleitos de aditamento contratual, 
contendo a demanda apresentada pelo contratado e a análise contendo o tratamento considerado 
adequado.

APRESENTAÇÃO DO TREINAMENTO

PÚBLICO ALVO:

Gestores e fiscais de obras; Gerentes de contratos de obras; Projetistas e empresas de 
engenharia consultiva; Advogados; Engenheiros; Arquitetos; Construtores; Gestores pú-
blicos em geral; Pregoeiros e membros de comissões de licitação; Auditores e servidores 
de órgãos de controle interno e externo; Orçamentistas; Peritos judiciais; Servidores pú-
blicos e profissionais relacionados com o processo de gestão, planejamento contratação 
e execução de empreendimentos de infraestrutura.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1: Aspectos Polêmicos no Aditamento de Contratos de Obras Públicas

• Modificações do projeto.

• Como os construtores elaboraram os claims.

• Como evitar as artimanhas dos construtores para conseguir aditamentos indevidos no curso 
do contrato? O que fazer para evitá-las?

• Quando os pedidos de aditivos devem ser acolhidos?

• Um panorama geral sobre as alterações contratuais na Lei 8666/93 e no RDC.

• Hipóteses legais. Alterações unilaterais e consensuais.

• Limites de Aditamento Contratual.

• Cálculo do Limite de Alteração Contratual.

• Metodologia do cálculo do limite de aditamento contratual;

• Compensação entre acréscimos e supressões de serviços.

• Alterações qualitativas e quantitativas.

• Pressupostos para extrapolação dos limites legais.

• Alterações de Objeto.

• É possível realizar medições de serviços não contratados antes da celebração do termo adi-
tivo?

• Como o fiscal deve proceder se a alteração contratual demorar demasiadamente?

• Alterações contratuais em contratos celebrados no regime de preço global.

• Inclusão de novos serviços.

• Aditivos de alteração de projeto e especificações.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DO CURSO?

– As alterações de projeto em obras públicas.

– Como e quando celebrar aditamentos contratuais?

– Quando os pedidos para aditamento contratual não encontram amparo legal?

– Aspectos polêmicos no reequilíbrio econômico-financeiro e nos reajustes contratuais.

– Prorrogações do prazo de vigência e de execução dos serviços

– Quais as melhores práticas na gestão de pleitos contratuais?

– Estudos de caso de pedidos de aditamento, analisados de acordo com as melhores práticas.
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• Quais procedimentos adotar?

• Responsabilidade técnica pela alteração de projetos.

• Necessidade de justificativas técnicas.

• Regras do Decreto 7.983/2013 e a necessidade de manutenção do desconto.

• Como incluir e compor o preço de serviços novos?

• Em que situações a alteração de metodologia executiva justifica a celebração de aditamento 
contratual?

• Estudos de caso.

• Erros/omissões nas composições de custo elaboradas pelo órgão contratante;

• Pontos polêmicos.

• Alterações contratuais nas empreitadas por preço global.

• Regras do Decreto 7983/2013 para alterações contratuais em empreitadas por preço global.

• Como realizar o pagamento das etapas/parcelas da obra?

• Como proceder no caso de superestimavas e estimativas deficientes de quantitativos?

MÓDULO 2. Prorrogação de Contratos de Obras Públicas 

• Quais os motivos para que os empreendimentos não sejam concluídos nos prazos? O que fazer para 
mitigar tais ocorrências?

• Diferenças dos contratos por escopo dos contratos por prazo determinado.

• Prazo de vigência x prazo de execução.

• O que fazer se o contrato expirar e a obra não estiver conclusa?

• Possibilidades previstas em lei para prorrogação dos prazos contratuais.

• Atrasos causados por culpa exclusiva da contratada.

• Atrasos causados pela Administração.

• Atrasos causados por casos fortuitos ou por motivos de força maior.

• Atrasos por fato de terceiro.

• Atrasos por culpa concorrente.

• Pontos polêmicos nas prorrogações do prazo de execução (chuvas, greves, falta de materiais, erros/
alterações de projeto, falta de recursos orçamentários etc.);

• Em caso de prorrogação do prazo de execução, devem ser aceitos acréscimos relativos à administra-
ção local e manutenção do canteiro?

• O que fazer se o andamento do objeto estiver em atraso em relação ao cronograma? É possível aplicar 
multas em virtude do descompasso da obra em relação ao seu cronograma?

• Jurisprudência do TCU sobre o assunto.
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MÓDULO 3. Reequilíbrio Econômico e Financeiro de Contratos de Obras Públicas

• Reajuste x reequilíbrios x repactuação

• Teoria da Imprevisão

• Em que situações é prevista a revisão do contrato?

• O que se entende por fato de príncipe?

• Necessidade de robusta comprovação dos fatos alegados

• Alocação de riscos versus reequilíbrio do contrato.

• Fatos contratuais e extracontratuais.

• A equação econômico-financeira do contrato

• Áleas ordinárias e extraordinárias. Qual o impacto no valor global do contrato que justifica o reequi-
líbrio?

• Mera variação de preços de mercado.

• Dissídios coletivos de mão de obra.

• Necessidade de exame global do contrato.

• Estudos de caso (variação cambial, dissídio coletivo, atrasos causados por terceiros e pela Administra-
ção, variações excessivas nos preços dos insumos, má execução dos serviços).

• É cabível a revisão de preços no caso de preços inexequíveis?

• Alterações contratuais em virtude de alterações tributárias e da desoneração da folha de pagamento.

• Entendimentos do TCU.

MÓDULO 4. Como Realizar o Reajustamento de Contratos de Obras Públicas? 

• Disposições Legais.

• O Reajuste é obrigatório?

• O que fazer se houver omissão do índice de reajuste no instrumento contratual?

• Há preclusão lógica no reajuste por índices? e na repactuação do contrato?

• É necessário que o contratado solicite o reajuste? Ou ele deve ser concedido de ofício pela Adminis-
tração?

• Data-base do reajuste.

• Reajustes subsequentes.

• Reajuste e contratos de duração continuada.

• Reajuste por índices simples e por cestas de índices.

• Reajustes com índices diferenciados para cada serviço.

• Regionalização de índices.

• Reajustes de serviços executados em atraso.

• Medição de serviços no mês de reajuste.
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INSTRUTOR

ANDRÉ PACHIONI BAETA 
O Professor André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, 
exerce o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na 
fiscalização e controle de obras públicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como 
supervisor da fiscalização, de diversas auditorias de obras públicas.

Atualmente, exerce a função de Assessor em Gabinete de Ministro do TCU.

É autor ou coautor das seguintes obras:

• Livro “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas”, publicado pela Editora   Pini em 2012. 

• Livro “RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações de   Obras e Ser-
viços de Engenharia”, publicado pela Editora Pini em 2013, atualmente na   terceira edição (2016). 

• Coautor do Livro “Pareceres de Engenharia”, publicado pelo Clube dos Autores, em 2016. 

• Coautor do Livro “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, 2ª Edição, publicado pela   Editora 
Juspodivm, em 2016. 

• Coautor do Livro “Terceirização, Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, publicado pela   Editora Fó-
rum, editado pela Editora Fórum em 2017, atualmente na segunda edição (2018). 

• Coautor do Livro “Novo Regime Jurídico das Licitações e Contratos das Empresas   Estatais”, da Edi-
tora Fórum (2018).

• Indisponibilidade do índice de reajuste.

• Reajuste de serviços novos incluídos mediante aditivo.

• Modelos de termo de apostilamento.

R$ 699,00
(Seiscentos e noventa e nove reais)

 Preço válido para apenas 01 (um) acesso. Para mais de um acesso 
solicite sua proposta personalizada.

INVESTIMENTO
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A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de ConnectON Marketing de Eventos Ltda,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 237 

Ag. 3200 - C/C 7760-7
Banco nº 001 

Ag. 3041-4 C/C 125.211-9

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

Se preferir entre em contato com nossa  
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de  
Relacionamento:
(41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais:
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CONTRATAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA

PROF. ANDRÉ PACHIONI BAETA

Carga-horária:  06 horas

Material Didático Exclusivo On-Line 

Acessível 24 horas por dia 

Aulas em vídeo HD 

100% online 

Flexibilidade 

Mais tempo livre 

Economia

BENEFÍCIOS EAD

Treinamento 100% On-Line tratará sobre o insucesso na execução de 
obras públicas e dificuldades na conclusão dos empreendimentos. For-
mas de contratação de trabalhos de engenharia e arquitetura. Contra-
tação integrada instituída pelo RDC e agora adotada pela Nova Lei de 
Responsabilidade das Estatais. Também serão apresentados novas mo-
delagens de contratação de estudos de viabilidade e projetos, como PMI 
e BIM.
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A principal causa de insucesso na execução de obras públicas são os projetos deficientes, que vão ori-
ginar toda sorte de dificuldades para a conclusão dos empreendimentos. Várias são as origens do pro-
blema, podendo-se citar a falta de planejamento dos órgãos contratantes, bem como a carência de pes-
soal capacitado para analisar e receber os projetos contratados. Outro motivo não menos importante 
é bem conhecido: a forma de contratação dos trabalhos de engenharia e de arquitetura, por essência 
serviços de natureza técnica profissional especializada, que envolvem um esforço intelectual e criativo.

Assim, nem sempre a contratação de projetos mediante licitações do tipo menor preço garantirá a con-
tratação da empresa mais qualificada. Da mesma forma, a adoção de certames do tipo “técnica e preço” 
para a licitação de projetos tem sido ineficaz para resolver a questão, pois são certames complexos e 
demorados, sendo de difícil observância a exigência legal de estabelecimento de critérios objetivos 
para avaliação da nota técnica, o que induz os gestores a pontuarem as licitantes unicamente por sua 
experiência. Também não é trivial instituir critérios objetivos de valoração das soluções de projeto a 
serem empregadas e não, somente, a pontuação individual das licitantes decorrente da experiência 
profissional das empresas ou de seus responsáveis técnicos, geralmente aferidas por meio de atesta-
dos técnicos.

A contratação integrada instituída pelo RDC e agora adotada pela nova Lei de Responsabilidade das 
Estatais representa uma nova abordagem do problema, tentando transferir os riscos dos projetos ao 
particular e aperfeiçoar os prazos de conclusão do empreendimento por tornar desnecessária a prévia 
elaboração dos projetos. Porém, ao utilizar anteprojetos com nível de definição precário, em vez de 
oferecer aos licitantes projetos básicos detalhados e consistentes, a Administração pode dificultar a 
avaliação de riscos e dos reais custos da obra, fato que trará problemas diversos na execução contra-
tual. Tal modalidade de contratação também pode criar conflitos de interesses entre as partes, uma 
vez que o construtor assume o encargo da elaboração dos projetos, preferindo por implantar soluções 
de menor custo, ao invés daquelas que assegurem maior durabilidade, qualidade e utilidade para o 
proprietário da obra.

Diversas entidades defendem que os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com 
estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Entretanto, devido à falta de uma regulamentação apro-
priada dessa modalidade licitatória, são pouco comuns as contratações de projetos mediante concur-
sos.

Neste curso também serão apresentados aos participantes novas modelagens de contratação de es-
tudos de viabilidade e projetos, a exemplo do credenciamento, da terceirização e dos procedimentos 
de manifestação de interesse (PMI), bem como demonstrar ganhos trazidos pelas novas tecnologias 
de desenvolvimento de projetos e acompanhamento de obras a exemplo do BIM (Building Information 
Modeling).

APRESENTAÇÃO DO TREINAMENTO

PÚBLICO ALVO:

Gestores e fiscais de obras; Gerentes de contratos de obras; Projetistas e empresas de 
engenharia consultiva; Advogados; Engenheiros; Arquitetos; Construtores; Gestores pú-
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blicos em geral; Pregoeiros e membros de comissões de licitação; Auditores e servidores de órgãos 
de controle interno e externo; Orçamentistas; Peritos judiciais; Servidores públicos e profissionais 
relacionados com o processo de gestão, planejamento contratação e execução de empreendimen-
tos de infraestrutura.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1: Contratação e Fiscalização de Serviços de Engenharia Consultiva 

• Etapas do desenvolvimento de projetos e de empreendimentos de infraestrutura

• Quais as principais causas para a deficiência dos projetos?

• Principais problemas constatados pelo TCU.

• Como assegurar o cumprimento dos prazos pelas empresas projetistas?

• Caso detectado vício de projeto durante a execução da obra, como proceder? É possível responsabili-
zar o projetista? E o servidor que recebeu projeto com falhas? Estudos de casos.

• Qual o conteúdo do anteprojeto, do projeto básico e do projeto executivo?

• Como analisar e receber os projetos?

• Qual a natureza da aprovação do projeto básico prevista no art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei 8.666/93: ad-
ministrativa ou técnica?

• É preciso que a autoridade competente tenha formação em engenharia ou arquitetura para essa 
aprovação?

• Quais os limites da responsabilidade dessa autoridade competente quando da aprovação de projeto?

• Boas práticas e recomendações na licitação, contratação e recebimento de projetos.

• É melhor deixar a elaboração concomitante do projeto executivo a cargo da empresa construtora?

• Como assegurar o cumprimento dos prazos pelas empresas projetistas? O que fazer se os prazos não 
forem cumpridos?

• Como deve ser realizada a orçamentação e formação de preços para contratação de projetos e para a 
supervisão de obras? Quais as principais referências existentes? Como levantar a quantidade de horas 
técnicas necessárias?

• Abordagens e modelos para a contratação de projetos

• A escolha do tipo de contratação e do regime de execução contratual.

• Vantagens e dificuldades das licitações do tipo menor preço, melhor técnica e preço, melhor técnica 
e concursos.

• Credenciamento e terceirização de projetistas.

• O uso do Pregão e do Sistema de Registro de Preços para a contratação de projetos e serviços de en-
genharia consultiva.
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• Que tipos de serviços de engenharia consultiva podem ser considerados “comuns” para fins de uso 
de pregão? Quais os entendimentos do TCU sobre o tema? Quais os principais cuidados a serem ob-
servados?

• É possível realizar licitação para registro de preços para contratar serviços técnicos especializados de 
consultoria, engenharia e arquitetura?

• O uso de concursos públicos para a contratação de projetos.

• Vantagens e desvantagens dos concursos.

• Como compor a banca do concurso?

• Quais os parâmetros para avaliação de projetos?

• Que documentos, estudos e projetos devem ser exigidos dos participantes dos concursos?

• Qual o nível de desenvolvimento dos projetos deve ser exigido?

• Como contratar e receber os projetos complementares?

• O estabelecimento do prêmio dos vencedores e remuneração do projetista.

• Como realizar o pagamento dos projetos?

• Sugestões para cláusulas e disposições editalícias.

• Como compatibilizar o respeito aos direitos autorais dos projetistas com a necessidade de alterar os 
projetos/obras? Modelos de termo de cessão de direitos autorais.

• O acompanhamento da obra pelo projetista.

• Os conflitos na alteração de projetos.

• Os Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) como ferramenta de gestão na crise. Jurispru-
dência do TCU. Disposições do Decreto 8428/2015.

INSTRUTOR

ANDRÉ PACHIONI BAETA 
O Professor André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, 
exerce o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na 
fiscalização e controle de obras públicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como 
supervisor da fiscalização, de diversas auditorias de obras públicas.

Atualmente, exerce a função de Assessor em Gabinete de Ministro do TCU.

É autor ou coautor das seguintes obras:

• Livro “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas”, publicado pela Editora   Pini em 2012. 

• Livro “RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações de   Obras e Ser-
viços de Engenharia”, publicado pela Editora Pini em 2013, atualmente na   terceira edição (2016). 

• Coautor do Livro “Pareceres de Engenharia”, publicado pelo Clube dos Autores, em 2016. 
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R$ 499,00
(Quatrocentos e noventa e nove reais)

 Preço válido para apenas 01 (um) acesso. Para mais de um acesso 
solicite sua proposta personalizada.

INVESTIMENTO

• Coautor do Livro “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, 2ª Edição, publicado pela   Editora 
Juspodivm, em 2016. 

• Coautor do Livro “Terceirização, Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, publicado pela   Editora Fó-
rum, editado pela Editora Fórum em 2017, atualmente na segunda edição (2018). 

• Coautor do Livro “Novo Regime Jurídico das Licitações e Contratos das Empresas   Estatais”, da Edi-
tora Fórum (2018).

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de ConnectON Marketing de Eventos Ltda,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 237 

Ag. 3200 - C/C 7760-7
Banco nº 001 

Ag. 3041-4 C/C 125.211-9

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
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Se preferir entre em contato com nossa  
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de  
Relacionamento:
(41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais:
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MODELOS DE CONTRATAÇÃO 
E ASPECTOS RELEVANTES NA 
LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL

PROF. ANDRÉ PACHIONI BAETA

Carga-horária:  05 horas

Material Didático Exclusivo On-Line 

Acessível 24 horas por dia 

Aulas em vídeo HD 

100% online 

Flexibilidade 

Mais tempo livre 

Economia

BENEFÍCIOS EAD

Os reduzidos índices de crescimento econômico dos últimos anos resultaram em expressiva redução 
dos investimentos em infraestrutura, os quais já ocorriam bem aquém de níveis satisfatórios para sim-
plesmente repor a depreciação de ativos ou para assegurar a adequada manutenção das operações 
existentes.

O ambiente é especialmente desafiador, visto que o quadro de restrição fiscal ainda vai perdurar por 
vários anos. Some-se ao fato de que não só novos investimentos devem ser realizados como deve ser 

APRESENTAÇÃO E VANTAGENS DO CURSO
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promovida urgente recuperação e manutenção de significativa parcela da infraestrutura brasileira, im-
plantada nas décadas de 60 e 70, cuja vida útil está se exaurindo.

Estima-se que cerca de 75% do custo total de propriedade refiram-se aos dispêndios com manuten-
ção, conservação e operação dos empreendimentos, sendo os 25% dos gastos restantes relacionados 
com a elaboração de projetos e a construção propriamente dita. Ou seja, em termos de relevância da 
despesa pública, a manutenção dos bens públicos existentes consome volume de recursos considera-
velmente superior aos dispendidos nos novos investimentos.

Do ponto de vista do cidadão e do usuário da obra pública, é a adequada a gestão do empreendimento 
que assegurará a maximização do usufruto pela sociedade. Os investimentos na construção de hospi-
tais não produzirão os resultados almejados se os equipamentos e instalações não se encontrarem em 
estado adequado de manutenção. As vias existentes não permitirão condições adequadas de trafega-
bilidade sem conservação rotineira e eficiente. 

Dessa forma, a presente capacitação objetiva apresentar os aspectos técnicos e jurídicos envolvidos na 
contratação de serviços de manutenção predial pela Administração Pública, afinal, de pouco adianta 
executar novos empreendimentos para melhorar a qualidade de vida do cidadão, se aqueles existentes 
se encontram deteriorados ou em funcionamento inadequado.

No treinamento, o participante terá a oportunidade de conhecer questões polêmicas e atuais sobre os 
principais métodos de contratação e aspectos relevantes na licitação de manutenção e conservação 
de obras públicas. Será avaliado o pagamento dos serviços por posto de trabalho ou por demanda de 
serviços

Além disso será abordada a viabilidade da contratação de manutenção predial mediante o uso do siste-
ma de registro de preços, bem como o uso de Acordos de Nível de Serviço ou Instrumentos de Medição 
por Resultado na Manutenção Predial.

PÚBLICO ALVO:

- Profissionais que atuam no setor público e na iniciativa privada na área de manutenção.

- Gestores e fiscais de contratos;

- Servidores encarregados da licitação, contratação, recebimento dos serviços;

- Membros de comissões de licitação;

- Procuradores;

- Pregoeiros;

- Comissões de apoio ao pregoeiro;

- Gerentes de contratos de manutenção e conservação;

- Projetistas e empresas de engenharia consultiva;

- Advogados;

- Engenheiros;
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- Arquitetos;

- Construtores;

- Auditores e servidores de órgãos de controle interno e externo;

- Gestores públicos em geral;

- Peritos judiciais;

- Orçamentistas;

- Concessionárias de serviços públicos;

- Servidores públicos e profissionais relacionados com o processo de gestão, planejamento, 
orçamentação, contratação e execução de empreendimentos de infraestrutura.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• O dilema entre a priorização de novos investimentos e a necessidade de manter os ativos existentes

• Quantificação e precificação dos serviços

• Modelos de contratação de manutenção predial

• Pagamento por posto ou por demanda. 

• Outsourcing e contratos DBOM como alternativa a contratos de manutenção.

• A possibilidade de a Administração Pública licitar oferecendo bens usados como parte do pagamen-
to e as implicações desse modelo na contratação dos serviços de manutenção

• Contratação de facilities

• Utilização do critério de julgamento e de pagamento adotando desconto linear sobre determinada 
tabela de preços. 

• Subtipos de licitação pelo maior desconto e modelagens possíveis

• Acordos de níveis de serviço (ou instrumento de medição por resultado)

• O uso do BIM na manutenção predial

• Uso do Sistema de Registro de Preços para contratação de serviços de manutenção

• Critérios de pagamento e regimes de execução contratual indicados para alguns serviços de manu-
tenção e conservação

• Sistemas de ordens de serviço

• Manutenção ou Reforma? Cuidados para evitar a fuga ao objeto licitado

• Disposições da IN 5/2017
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INSTRUTOR

ANDRÉ PACHIONI BAETA 
O Professor André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, 
exerce o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na 
fiscalização e controle de obras públicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como 
supervisor da fiscalização, de diversas auditorias de obras públicas.

Atualmente, exerce a função de Assessor em Gabinete de Ministro do TCU.

É autor ou coautor das seguintes obras:

• Livro “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas”, publicado pela Editora   Pini em 2012. 

• Livro “RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações de   Obras e Ser-
viços de Engenharia”, publicado pela Editora Pini em 2013, atualmente na   terceira edição (2016). 

• Coautor do Livro “Pareceres de Engenharia”, publicado pelo Clube dos Autores, em 2016. 

• Coautor do Livro “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, 2ª Edição, publicado pela   Editora 
Juspodivm, em 2016. 

• Coautor do Livro “Terceirização, Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, publicado pela   Editora Fó-
rum, editado pela Editora Fórum em 2017, atualmente na segunda edição (2018). 

• Coautor do Livro “Novo Regime Jurídico das Licitações e Contratos das Empresas   Estatais”, da Edi-
tora Fórum (2018).

R$ 399,00
(Trezentos e noventa e nove reais)

 Preço válido para apenas 01 (um) acesso. Para mais de um acesso 
solicite sua proposta personalizada.

INVESTIMENTO
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A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de ConnectON Marketing de Eventos Ltda,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 237 

Ag. 3200 - C/C 7760-7
Banco nº 001 

Ag. 3041-4 C/C 125.211-9

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

Se preferir entre em contato com nossa  
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de  
Relacionamento:
(41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais:
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A NOVA LEI DAS ESTATAIS 
LEI FEDERAL 13.303/16

PROF. LEANDRO VELLOSO

Carga-horária:  16 horas

Material Didático Exclusivo On-Line 

Acessível 24 horas por dia 

Aulas em vídeo HD 

100% online 

Flexibilidade 

Mais tempo livre 

Economia

BENEFÍCIOS EAD

Surge o Marco Regulatório específico das empresas estatais, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 
Forçadas, por suas próprias características, à disputa de mercado em igualdade de condições com os 
particulares, as estatais que exercem atividade econômica sempre se viram em desvantagens em rela-
ção aos particulares, por estarem cercados de regras mais direcionadas à administração pública direta, 
regras rígidas e que nada consideram em relação a essa atividade finalística.

O Título II dessa Lei trata das contratações de obras, bens e serviços realizados pelas estatais, inovando 
bastante em relação à Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666, de 1993), especialmente por tra-
zer disposições que tornam mais célere e eficiente o procedimento, tanto na fase interna, como na fase 
licitatória, muito dos quais baseados na experiência do RDC (Regime Diferenciado de Contratações).

SOBRE A LEI 13.303/16
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O presente Curso vai tratar das disposições da Lei nº 13.303, de 2016, englobando detalhadamente as 
aquisições de bens e contratações de serviços, e as obras e os serviços de engenharia interpretando 
suas disposições e procurando responder as indagações que estão surgindo a respeito da aplicação 
dos novos dispositivos legais.

PÚBLICO ALVO:

Empregados de empresas estatais, inclusive suas subsidiárias e controladas, que traba-
lham nas áreas de contratações, inclusive de obras e serviços de engenharia, assessores 
jurídicos, gestores, autoridades que decidem sobre os processos, controles internos, par-
ticulares que objetivam participar dessas contratações.

O objetivo do treinamento visa apresentar aos empregados das empresas estatais, suas subsidiárias e 
controladas, as disposições da nova Lei. Serão discutidas detalhadamente todas as inovações do novo 
diploma legal, mostrando como aplicá-las, quais as vantagens e desvantagens, bem como quais as cau-
telas a serem observadas para o alcance dos melhores resultados.

OBJETIVO DO TREINAMENTO

Conteúdo programático completo sobre o novo marco regulatório das estatais (Lei 13.303/16);

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DO CURSO?

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aula 1: A Lei das Estatais

– A Evolução das Regras de Contratação Pública.

– A Ideologia Constitucional.

– Normas legais genéricas e Lei específica das Estatais

– Necessidade de qualificação dos servidores envolvidos

– A Lei das Estatais x Lei 8.666/93
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Aula 2: A Lei do Pregão

– A ausência de modalidades licitatórias e a inaplicável “preferência” pelo Pregão;

– As novidades das regras para licitações que envolvam a área de engenharia.

– Experiência do Pregão no RDC para a Lei das Estatais.

Aula 3: Estrutura da Lei 13303/16

– Disposições Aplicáveis às Empresas Públicas e às Sociedades de Economia Mista

– Disposições Preliminares

– Do Regime Societário da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista

– Disposições Aplicáveis às Empresas Públicas, às Sociedades de Economia Mista e às suas Subsidiá-
rias que Explorem Atividade Econômica de Produção ou Comercialização de Bens ou de Prestação de 
Serviços, ainda que a Atividade Econômica Esteja Sujeita ao Regime de Monopólio da União ou seja de 
Prestação de Serviços Públicos

– Das Licitações

– Dos Contratos

– Da Fiscalização pelo Estado e Pela Sociedade Título

– Disposições finais e transitórias.

– A Lei das Estatais e o Regime Diferenciado de Contratação

Aula 4: Elemento subjetivo da Lei

– A obrigatoriedade de Licitar;

– Princípios Inerentes ao Procedimento Licitatório da Lei das Estatais;

– Inovações da Lei Conceituais ;

– Diretrizes Essenciais;

Aula 5: Vigência e a Posição do MPOG

– A vigência

– Marcos Temporais

– A vigência e o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

– Aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93?

Aula 6: Diretrizes e Padronização:

– Vantagem Competitiva
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Aula 7: Diretriz do Parcelamento do Objeto

Aula 8: Orçamento

Aula 9: Impedimentos

Aula 10: Da Licitação da Lei das Estatais

– Preparação;

Aula 11: Divulgação

– Divulgacao da Licitacao;

Aula 12: Critérios de Julgamento

– Conceitos

– Lances Intermediários

– Reinício da Disputa dos Lances Intermediários;

– As regras comuns e as regras específicas;

– Quando utilizar cada tipo de julgamento;

– A aplicação do tipo “maior desconto”;

– A remuneração variável.

– Regras atinentes ao julgamento;

– Empate

– Verificação de Efetividade

Aula 13: Habilitação

– Habilitação jurídica;

– Qualificação Técnica;

– Capacidade econômico-financeira:

– Adiantamento.

Aula 14: Fiscalização

– Fiscalização da Sociedade.

Aula 15: Inexigibilidade de Licitação
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– Dever de licitar e a contratação direta como exceção;

– Hipóteses previstas na nova lei;

– Licitação dispensável: hipóteses mais utilizadas;

– Possibilidade de contratação por inexigibilidade mesmo quando existe mais de um prestador do ser-
viço almejado;

– As cautelas a serem observadas;

– O rito processual;

– A obrigatoriedade do parecer jurídico: a responsabilidade do autor do parecer;

– A competência para autorização;

– A ratificação da autoridade competente.

Aula 16: Cláusulas Exorbitantes

– Contratos Administrativos ou Privados?

– Contratos de Obras e Serviços de Engenharia ;

– Natureza Jurídica;

– Cláusulas Essenciais dos Contratos das Estatais ;

– Princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual;

– Cadastro das Sanções Aplicadas;

– Garantias;

Aula 17: Duração dos Contratos.

– Duração dos Contratos;

– Contrato Verbal;

– Publicidade e Transparência dos Contratos;

– Gestão Antissuborno ;

– Programa de Integridade;

– Cláusula Específica;

– Fiscalização Efetiva

INSTRUTOR

LEANDRO VELLOSO
Procurador Jurídico Federal. Professor de Direito Administrativo. Professor Palestrante de Gestão de 
Contratos e Gestão de Concursos Públicos. Professsor Palestrante de Direito de Energia. Pós-Graduado 
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R$ 799,00
(Setecentos e noventa e um reais)

 Preço válido para apenas 01 (um) acesso. Para mais de um acesso 
solicite sua proposta personalizada.

INVESTIMENTO

lato sensu em Direito Contratual pela PUC/SP. Pós Graduado lato sensu em Direito Processual Civil e 
Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes, RJ - (UCAM-RJ). Bacharel em Direito 
pela Universidade de Taubaté, SP. (UNITAU-SP). Especialista em Direito de Energia pela UCAM-RJ e pela 
FGV-RJ. Membro Associado do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública em São Paulo e do Instituto 
Brasileiro de Direito de Energia, São Paulo. Autor e co-autor de 14 livros jurídicos. Consultor Jurídico do 
Escritório de Advocacia Guedes e Velloso Advogados Associados.

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de ConnectON Marketing de Eventos Ltda,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 237 

Ag. 3200 - C/C 7760-7
Banco nº 001 

Ag. 3041-4 C/C 125.211-9

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
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Se preferir entre em contato com nossa  
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de  
Relacionamento:
(41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais:
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, utilizando o 
Pregão e SRP , segundo as Regra do NOVO DECRETO 

10.024/19 - PE 

Palestrante – André Baeta  
13 e 14 de Fevereiro de 2020 

 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CEP:  

CIDADE:  ESTADO:  TELEFONE:  

    

RESPONSÁVEL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL 

NOME:   

E-MAIL:  

TELEFONE:  

DADOS DOS PARTICIPANTES 

01 
NOME COMPLETO:   E-MAIL:  

TELEFONE:  

 NOME PARA CRACHÁ:  

DATA DE ANIVERSÁRIO: 

 

CARGO: 

SETOR: 

 
02 

NOME COMPLETO:  E-MAIL:  

TELEFONE: 

NOME PARA CRACHÁ:  

DATA DE ANIVERSÁRIO: 

 

CARGO: 

SETOR: 

 
03 

NOME COMPLETO: E-MAIL: 

TELEFONE: 

NOME PARA CRACHÁ:  

DATA DE ANIVERSÁRIO: 

 

CARGO: 

SETOR: 
 

04 
NOME COMPLETO: 

DATA DE ANIVERSÁRIO: 

E-MAIL: 

TELEFONE 
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NOME PARA CRACHÁ:  

DATA DE ANIVERSÁRIO: 

 

CARGO: 

SETOR: 

 

05 
NOME COMPLETO: 

DATA DE ANIVERSÁRIO: 

E-MAIL: 

NOME PARA CRACHÁ:  

DATA DE ANIVERSÁRIO: 

 

CARGO: 

SETOR: 

 

06 NOME COMPLETO: 

 
 

  

E-MAIL: 

NOME PARA CRACHÁ:  

DATA DE ANIVERSÁRIO: 

 

CARGO: 

SETOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emissão de Nota Fiscal: Com o sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, estas só podem ser canceladas 
no mesmo mês da sua emissão, portanto, caso o cancelamento da inscrição ocorra no mês seguinte à 
emissão da nota fiscal, os impostos serão cobrados na íntegra do inscrito, ou seja, 16% sobre o valor da 
inscrição. 
 

Todas as notificações devem ser feitas pelo e-mail: natane.prestes@contreinamentos.com.br 
 
Alteração de Programa: O nosso compromisso é fornecer a discussão, o estudo de temas e casos de 
interesse por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito. 
Caso algum palestrante não possa comparecer, a CON Treinamentos se mobilizará para substituir o 
palestrante ausente por outro apto, em igual nível, a promover a discussão do tema, conforme programado. 
Contudo, tal esforço não implica na garantia da substituição, caso ocorrido, promoveremos o cancelamento 
do curso. Todos os inscritos serão comunicados com antecedência para que suas providências sejam 
tomadas em prazo hábil. 
 
Cancelamento do Curso: Este treinamento é um Curso Aberto e a sua realização está condicionada a uma 
quantidade mínima de participantes. A CON Treinamentos reserva-se ao direito de adiar ou cancelar o curso 
caso não haja um número suficiente de inscrições. Recomendamos aos inscritos de outras cidades que 
confirmem a realização do curso antes da emissão de passagens aéreas e outras providências para 
deslocamento e hospedagem. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO TREINAMENTO – EAD  

TEMA:  

PROFESSOR:  

 
 

CURSO:  

DATA DA INSCRIÇÃO:  COMO NOS CONHECEU?  

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CEP:  

CIDADE:  ESTADO:  TELEFONE:  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os direitos sobre todos os materiais e conteúdos existentes em www.eadcontreinamentos.com.br pertencem à Connect 
ON Marketing de Eventos Ltda, sendo expressamente vedada a cópia, reprodução, republicação, envio, transmissão e/ou 
distribuição de qualquer forma dos arquivos disponibilizados no site, que não se destinem ao uso exclusivo de 
aprendizado do Aluno regularmente inscrito no EAD CON TREINAMENTOS. Do mesmo modo é expressamente vedada a 
disponibilização de acesso/uso do login e senha do Aluno regularmente inscrito para terceiros. Qualquer das condutas 
elencadas e/ou que viabilizem a utilização do EAD CON TREINAMENTOS, em desacordo com o estabelecido pelos 
contratantes, poderá constituir violação às leis de copyright, às leis de patentes e outras leis aplicáveis, sujeitos seus 
infratores às sanções cabíveis. A senha de acesso, somente é liberada após a liquidação do pagamento do acesso ou do 
pac que compõem o treinamento adquirido. 

 
 

Li, compreendi e aceito os termos de confiabilidade acima expostos. 
 
 

*Assinatura:  

*Nome:  

*RG:  

* campos obrigatórios para liberação de senha de acesso. 

DADOS DO ALUNO 

*NOME DO ALUNO: 

*CPF:  SETOR:  CARGO:  

*E-MAIL PRINCIPAL:  

*E-MAIL SECUNDÁRIO:  

*TELEFONE ALUNO:  *CELULAR ALUNO:  

*ACESSO CORTESIA:  SIM (   )     NÃO (   ) 
RESP. LIBERAÇÃO CON TREINAMENTOS:  

PAC TREINAMENTO:  
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De: "Natane Prestes" <natane.prestes@contreinamentos.com.br>
Para: 'José Ricardo Araújo e Silva' <josericardo@tre-al.jus.br>
CC: <pregoeiros@tre-al.jus.br>, "'Angelita Morais'" <angelita.morais@contreinamentos.com.br>
Data: 30/01/2020 10:14
Assunto: A/C: RICARDO

 
Prezado Ricardo!
 
Primeiramente bom dia,
 
Diante das informações repassadas ontem,  oferecemos para que reavaliem a maior vantagem em Capacitação para
os Agentes públicos do TRE-AL , além da vaga presencial em nosso curso completo e avançado com carga horária de
16 horas concederemos também mais 05 temas de cursos EAD como cortesia totalizando 61 horas de capacitação,
com estudos aprofundados e temos certeza que além da economia que terão em deslocamento, ainda destaco o
inves�mento seguro para amparar sua equipe.
Ficamos muito confortáveis para que realmente analisem com os envolvidos neste treinamento, qual a melhor opção,
nessa oportunidade ofertada pela CON Treinamentos.
Segue a relação dos EADs ofertados que podem serem repassados a outros setores também:
 

·         MODELOS DE CONTRATAÇÃOE ASPECTOS RELEVANTES NA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREDIAL – 05 horas

·         A NOVA LEI DAS ESTATAIS LEI FEDERAL 13.303/16 -  16 horas
·         CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA – 6 horas
·         ADITAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS – 12 horas
·         ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – 6 horas

 
Em anexo o PDF de cada curso e os formulários de inscrição, aguardo o retorno de sua análise para que possamos
efe�var as 03 inscrições.
 
Qualquer dúvida estou à disposição,
 

 

Natane Prestes
Executiva Comercial
(41) 3376-3967 l (41) 9.9514-1110
contreinamentos.com.br

 

 
De: José Ricardo Araújo e Silva [mailto:josericardo@tre-al.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 21 de janeiro de 2020 15:00
Para: Natane Prestes <natane.prestes@contreinamentos.com.br>
Assunto: Re: A/c: RICARDO
 
Recebido.
 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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From: "Natane Prestes" <natane.prestes@contreinamentos.com.br>
To: <josericardo@tre-al.jus.br>
Cc: <paulacst81@gmail.com>
Date: Tue, 21 Jan 2020 14:45:31 -0300
Subject: A/c: RICARDO
 
 
Prezado Ricardo boa tarde,                                             
 
Venho através deste convidá-los(as) a participar do curso ”Contratação de Serviços de Engenharia Segundo as
Regras do Decreto 10.024/2019”, que será realizado nos dias 13 e 14  de fevereiro em Recife/PE.
 
Estar presente neste Treinamento é mais do que uma oportunidade, é uma necessidade de aprimorar e evoluir o
conhecimento.
 
Você pregoeiro/engenheiro sabe quando pode usar o Pregão na hora de contratar serviços de engenharia? Surgem
muitas dúvidas não é? Ainda mais agora com esse novo Decreto.
 
Em anexo o PDF com a programação do curso e uma proposta comercial com desconto para 03 servidores,
para que possam incluir no plano de capacitação.
 
 
Dúvidas estou à disposição!
Atenciosamente,
 

 

 Natane Prestes
Consultora
(41) 3376-3967 l (41) 99514-1110
contreinamentos.com.br

 
 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ATT00004.txt Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00005.html (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
30k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: image001.jpg (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Arquivo: image002.jpg (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
11k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Arquivo: EAD - PDF-Lei 13.303_16 Lei das
Estatais.pdf

Tamanho:
165k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Arquivo: EAD - PDF_Orcamentacao-de-
obras.pdf

Tamanho:
194k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: EAD - PDF-
Aditamento_Contratos_obras.pdf

Tamanho:
192k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: EAD - PDF-
Engenharia_Consultiva.pdf

Tamanho:
188k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: EAD - PDF-Modelos-contratacao-
predial.pdf

Tamanho:
166k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: FICHA DE INSCRIÇÃO
TREINAMENTOS - EAD CON
TREINAMENTOS.doc

Tamanho:
107k

Tipo de Conteúdo:
application/msword

Arquivo: PDF CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA.pdf

Tamanho:
596k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Ficha de Inscrição - PREGÃO ENG.
PE.doc

Tamanho:
819k

Tipo de Conteúdo:
application/msword
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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.
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para prévia

instrução.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/01/2020, às 12:40, 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
0650661 e o código CRC CEF6ED4A.

0000779-50.2020.6.02.8000 0650661v1
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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.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 03/02/2020, às 13:10, 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
0651104 e o código CRC 0052B430.

0000779-50.2020.6.02.8000 0651104v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 486 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,
 
Tratam os presentes autos de solicitação do Secretário de

Administração deste Regional, visando participação de um servidor
engenheiro, lotado na SMR, em evento de capacitação
conforme detalhamento e a respectiva instrução nos quadros
abaixo:  
DETALHAMENTO DO CURSO
ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO Contratação de serviços de engenharia segundo as
regras do Decreto 10.024/2019

SERVIDORES
INDICADOS Engenheiro da SMR a ser indicado

PERÍODO 13 e 14 de fevereiro de 2020

EMPRESA
PROPONENTE Con Treinamentos

LOCAL Recife/PE

DESPESAS

Inscrição: R$3.290,00
Diárias: R$1.806,00
Passagens: R$2.000,00(valor estimado)
 
TOTAL: R$7.096,00(sete mil e noventa e seis
reais)

 
RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO
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PREVISÃO NO
PAC/2020

A presente ação encontra-se prevista, para a
unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2020 - PAC/2020, que está
tramitando com fins de aprovação, objeto dos
autos SEI nº 0009155-59.2019.6.02.8000.
 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos para atender à despesa em
tela, calculada em R$7.096,00(sete mil e
noventa e seis reais), com a inscrição, diárias
e passagens dos servidores. 

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos Declaração do SICAF,  Declaração
Negativa de Nepotismo, CEIS e CADIN

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

Nenhum servidor da área de engenharia deste
Regional, participou de evento de capacitação
no exercício, até o presente momento.

 
Por fim, sugerimos que os autos evoluam para análise e

manifestação das unidades superiores, como de costume.
 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 04/02/2020, às 09:16, 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
0651417 e o código CRC EAF588F3.

0000779-50.2020.6.02.8000 0651417v11
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DECLARAÇÃO EM FACE DA RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP 
- CONTRATAÇÃO DIRETA - 

 

 

 

Declaro, para fins de cumprimento da Resolução n.º 37/2009, 

alterada pela Resolução n.º 172/2017, ambas do Conselho Nacional do 

Ministério Público  CNMP, que a empresa Connecton Marketing de Eventos 

Ltda ME, inscrita no CNPJ sob n.º 13.859.951/0001-62 , 

 

(  X   ) não possui 

 

(     ) possui 

 

sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou servidor 

investido em cargo de direção e de assessoramento no âmbito do Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Alagoas| TREAL. 

 
 

Curitiba, 03 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Jeane Leite da Silva Canelas  
Diretora  

 
 

JeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeJeanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananane Leite da Silva Canelas  
Diretora
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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: 13.859.951/0001-62

Razão Social: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA

Nome Fantasia: CON TREINAMENTOS

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2020

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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 18/05/2020

FGTS 20/02/2020

Trabalhista Validade: 08/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/04/2020

Receita Municipal Validade: 18/03/2020

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: 04/02/2020 08:39 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

04/02/2020 08:23:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA Adimplente13859951

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, 04 de fevereiro de 2020.
Ciente da Informação SRACF/CODES 0651977,

encaminho os Autos para ciência e deliberação da senhora
Secretária da SGP.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 04/02/2020, às 13:31, 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
0652087 e o código CRC 74AA5F69.

0000779-50.2020.6.02.8000 0652087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação formulada pelo Secretário de

Administração deste Regional, por meio do memorando 74
(0650217), visando participação de um servidor engenheiro a ser
indicado, lotado na SMR, no evento "Contratação de serviços de
engenharia segundo as regras do Decreto 10.024/2019", no período
de 13 e 14 de fevereiro de 2020, em Recife/PE.

Efetivada toda instrução da demanda, conforme
Informação 486 0651417, a qual demonstra que há verba suficiente
na Ação de Capacitação de Recursos Humanos para atender às
despesas em tela, bem como, que a presente ação encontra-
se prevista, para a unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2020 - PAC/2020, que está tramitando com fins de
aprovação, objeto dos autos SEI nº 0009155-59.2019.6.02.8000. 

A Unidade Técnica registra ainda, no indigitado
documento, que "nenhum servidor da área de engenharia deste
Regional, participou de evento de capacitação no exercício, até o
presente momento.".

Dessa forma, encaminhamos os autos à apreciação de
Vossa Senhoria, sugerindo, com base no artigo 10 da Res. TRE/AL
nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à Assessoria Jurídica/DG
para análise e emissão de parecer sobre a contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 04/02/2020, às 13:48, 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
0652094 e o código CRC 19B7A707.

0000779-50.2020.6.02.8000 0652094v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 04/02/2020, às 19:48, 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
0652132 e o código CRC 0D50D982.

0000779-50.2020.6.02.8000 0652132v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2020.
À SAD,
 
Para aferir a compatibilidade de preço.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/02/2020, às 14:52, 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
0652892 e o código CRC B8BBB4E4.

0000779-50.2020.6.02.8000 0652892v1

Despacho AJ-DG 0652892         SEI 0000779-50.2020.6.02.8000 / pg. 60



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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2020.
À SEIC.
Para aferição da compatibilidade de preços,

conforme Despacho AJ-DG 0652892.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2020, às 18:44, 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
0653158 e o código CRC 9DB8AFB1.

0000779-50.2020.6.02.8000 0653158v1
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E-mail - 0653221

Data de Envio: 
  05/02/2020 18:54:09

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

Para:
    natane.prestes@contreinamentos.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - TRE-AL -"Contratação de serviços de engenharia segundo as regras do
Decreto 10.024/2019"

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Para que possamos dar andamento a participação no "Contratação de serviços de engenharia segundo as
regras do Decreto 10.024/2019" que acontecerá de 14 e 15 de fevereiro de 2020, necessitamos nos
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);

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    E_mail_0650273_e_mail___Treinamento___Recife.pdf
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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: 06/02/2020 13:34:48 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA 
CNPJ: 13.859.951/0001-62 
 
 
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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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
Senhor Secretário ,
 
Trata o procedimento de contratação visando a

participação  do Curso de serviços de engenharia segundo as regras
do Decreto 10.024/2019 (0650241).  

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do
preço, visando à participação do curso em tela, evento 0652892 e
0653158, no valor de R$3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais),
ora compatibilizada evento 0653372.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

Connecton Marketing de Eventos Ltda ME, inscrita no CNPJ sob n.º
13.859.951/0001-62,  bem como delcaração de inexistência de
nepotismo, eventos 0651977 e 0653375 .

 
Diante do exposto , entendemos, salvo melhor juízo,

demonstrada a compatibilidade e do preço ofertado, sugerimos, s.m.j,
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 06/02/2020, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653376 e o código CRC F73D6807.

0000779-50.2020.6.02.8000 0653376v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
Complementada a instrução, a cargo da SEIC

(0653376), devolvo os autos à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/02/2020, às 23:19, 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
0653853 e o código CRC 3A7DB203.

0000779-50.2020.6.02.8000 0653853v1
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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 : 0000779-50.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : CAPACITAÇÃO - CURSO "Contratação de serviços de engenharia segundo as regras do Decreto 10.024/2019"

 

Parecer nº 193 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da empresa CONNECT ON Marketing de
Eventos Ltda ME, inscrita no CNPJ sob nº
13.859.951/0001-62, visando à participação de um servidor
engenheiro, lotado na SMR, no curso presencial "Contratação
de serviços de engenharia segundo as regras do Decreto
10.024/2019", com carga horária de 16h, a ser realizado em
Recife/PE, nos dias 13 e 14 de fevereiro (0650241).

Como explicado pelo Senhor Secretário de
Administração, no memorando que inaugurou este
procedimento, a proposta da referida empresa contempla
ainda outros 5 (cinco) cursos, a título de cortesia, na
modalidade de ensino a distância (EAD) que complementam
aquele ofertado na modalidade presencial, sendo eles:

1) Orçamentação de obras (0650243), com carga
horária de 6h;

2) Aditamento de contratos de obras (0650247),
com carga horária de 12h;

3) Contratação e fiscalização de Engenharia
consultiva (0650249), com carga horária de 6h;

4) Modelos de contratação e aspectos relevantes na
licitação de serviços de manutenção predial (0650250), com
carga horária de 5h;

5) A nova lei das estatais. Lei 13.303/2016
(0650255), com carga horária de 16h.

 
O valor da inscrição é R$3.290,00 (três mil

duzentos e noventa reais).
 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento 0651417,  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 e que a
presente ação encontra-se contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2020 - PAC/2020
que está tramitando com fins de aprovação , objeto dos
autos SEI nº 0009155-59.2019.6.02.8000.

 Constam dos autos a consulta ao SICAF, CEIS,
CADIN  e a declaração negativa de prática de nepotismo 
(0651977). A compatibilidade do preço ofertado foi atestada
pela SEIC no Despacho 0653376.

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.
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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: 

"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
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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

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.   
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                      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,
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
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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.
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
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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
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  0650217

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  0650217

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  0650241

6
O conteúdo do curso atende adequadamente à necessidade
pública identificada pelo demandante da contratação e/ou
destinatário dos conhecimentos?

X   0651417

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  X  
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pelo demandante da contratação e/ou pelo destinatário dos
conhecimentos?

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  0651417

11
Houve a devida reserva de crédito orçamentário ou a
confirmação de que há recurso disponível pela unidade
competente?

X  0651417

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X  0653376

 
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  0651977

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  0651977

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  0651977

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  

 

CEIS 0651977

 

 
5. CONCLUSÃO
 

Pelo exposto,  constatada a regularidade jurídica do
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feito, 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 ME,
inscrita no CNPJ sob nº 13.859.951/0001-62, visando à
participação de um servidor engenheiro, lotado na SMR, no
curso presencial "Contratação de serviços de engenharia
segundo as regras do Decreto 10.024/2019", com carga
horária de 16h, a ser realizado em Recife/PE, nos dias 13 e
14 de fevereiro, com inscrição  no valor de R$ 3.290,00 (três
mil duzentos e noventa reais), tudo com fundamento no art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos da proposta
comercial (0650241).

Registre-se, conforme consta nestes autos, que se
encontra pendente a definição do servidor da SMR que
participará do curso.

Outrossim,  conforme anotado pela SRACF
(0651417),  tem-se que a presente ação encontra-
se contemplada, para a unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2020 - PAC/2020,  que está tramitando com
fins de aprovação, objeto dos autos SEI nº 0009155-
59.2019.6.02.8000.

À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/02/2020, às 12:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/02/2020, às 12:01, 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
0653908 e o código CRC 0520271A.

0000779-50.2020.6.02.8000 0653908v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos sobre a pretensão de contratação

da empresa CONNECT ON Marketing de Eventos LTDA. ME
(CON Treinamentos), inscrita no CNPJ nº 13.859.951/0001-62,
visando à participação de um servidor engenheiro, lotado na
SMR, no curso presencial “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA SEGUNDO AS REGRAS DO DECRETO
10.024/2019", com carga horária de 16 horas, a ser realizado
na cidade de Recife/PE, nos dias 13 e 14 de fevereiro de
2020.

 
A unidade técnica da CODES, por meio da

Informação SRACF nº 486 (0651417), asseverou que a
presente ação está prevista, para a unidade solicitante, no
Plano Anual de Capacitação – PAC 2020, já aprovado e
tramitando com fins de homologação, objeto do PA SEI nº
0009155-59.2019.6.02.8000. Ademais, há verba suficiente na
Ação de Capacitação de Recursos Humanos para atender à
despesa em tela, no montante de R$ 7.096,00 (sete mil e
noventa e seis reais), incluindo inscrição, diárias e
passagens.

 
Do exposto, efetivada toda a instrução necessária, e

tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por conduto do Parecer AJ-DG nº 193/2020
(0653908), onde opina pela possibilidade da contratação,
considerando a regularidade jurídica do
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procedimento, RECONHEÇO, com fulcro no art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação, ao tempo em
que submeto os presentes autos eletrônicos a superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir, a
contratação da empresa supramencionada, nos termos da
Proposta Comercial (0650241).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/02/2020, às 19:16, 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
0655599 e o código CRC A4AF0770.

0000779-50.2020.6.02.8000 0655599v1
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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.
Tendo em vista que não foi informado o nome do servidor

que participará do evento em tela, determino o retorno dos autos à
Secretaria de Administração para indicação do participante, com a
urgência que o caso requer, observando a data de realização do
curso.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente 
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 12/02/2020, às 16:18, 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
0656024 e o código CRC 696489DE.

0000779-50.2020.6.02.8000 0656024v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.
Ao Gabinete da Presidência
 
Peço vênia para solicitar a conclusão dos presentes

autos, por impossibilidade de indicação de um participante
neste momento, e também solicitar que esta Unidade possa
reapresentar a proposição tão logo seja possível. 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2020, às 09:07, 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
0656817 e o código CRC 140F8281.

0000779-50.2020.6.02.8000 0656817v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
Defiro como requer.
Retornem-se os autos para as Secretarias de

Administração e de Gestão de Pessoas para ciência e  conclusão do
feito.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente 
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/02/2020, às 16:00, 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
0658672 e o código CRC DF54B6DD.

0000779-50.2020.6.02.8000 0658672v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
Tendo em conta a manifestação do Sr. Secretário

da SAD no despacho GSAD 0656817 e em cumprimento ao
despacho GPRES 0658672, faço a remessa dos autos à
CODES/SRACF para conhecimento e conclusão do feito.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 19/02/2020, 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
0659385 e o código CRC 73526B53.

0000779-50.2020.6.02.8000 0659385v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
Acuso ciência do Despacho GPRES 0658672 e

remeto o feito à SMR, para ciência e conclusão do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2020, às 20:17, 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
0659465 e o código CRC 86457EE5.

0000779-50.2020.6.02.8000 0659465v1
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