
De: aline.santos@negociospublicos.com.br
Para: "Aroldo Luiz Andrade de Novais" <aroldonovais@tre-al.jus.br>
Data: 03/04/2020 02:20 PM
Assunto: [sapev] Curso Online AO VIVO - Capacitação e Formação de Pregoeiros - Decreto 10.024/19

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

Olá JOSÉ RICARDO ARAUJO E SILVA

A Negócios Públicos irá promover o Curso Online AO VIVO de Capacitação e
Formação de Pregoeiros com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as
inovações da Lei 13.979/20 eo "Pregão Express"), nos dias 16 e 17 de abril de
2020 e outra edição com o mesmo tema nos dias 27 e 28 de Abril ambos com o
Palestrante Jamil Manasfi.

A capacitação proposta é marcada pela dinamicidade, tendo como objetivo
principal proporcionar o esclarecimento das dúvidas enfrentadas pelos
participantes na condução de Pregões (presenciais e eletrônicos), por meio da
apresentação de situações, problemas e casuísticas a serem analisadas e
debatidas ao longo dos dois dias de treinamentos.

Segue anexa a programação completa da capacitação.

Site do evento: https://negociospublicos.com.br/cursos-
online/index.html#cursos 

Colocamo-nos a disposição para mais informações e esclarecimentos.

ALINE DOS SANTOS | Consultora Comercial
Telefone: (41) 3778-1712
aline.santos@negociospublicos.com.br

Anexados:

Arquivo: Programação.pdf Tamanho: 523k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

Curso Online Ao Vivo de Capacitação e Atualização de Pregoeiros com 
Enfoque no Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 
13.979/20 e o “Pregão Express”)

APRESENTAÇÃO

A NP Treinamentos apresenta o Curso Online Ao Vivo de Capacitação e Atualização de Pregoeiros com Enfoque 
no Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”). 

A capacitação proposta é marcada pela dinamicidade, tendo como objetivo principal proporcionar o 
esclarecimento das dúvidas enfrentadas pelos participantes na condução de Pregões (presenciais e eletrônicos), 
por meio da apresentação de situações problemas e casuísticas a serem analisadas e debatidas ao longo dos 
dois dias de treinamento.

Durante o treinamento, você terá acesso aos posicionamentos mais relevantes e recentes, sob a ótica da 
doutrina e da jurisprudência, em matéria de Pregão e Sistema de Registro de Preços (SRP).

Só quem realiza os 4 maiores eventos do Brasil  em matéria de compras públicas  (Congresso Brasileiro de 
Pregoeiros, Pregão Week, Contratos Week e Congresso Brasileiro de Governança) tem a credibilidade  e 
a expertise necessária para organizar o melhor Curso de Formação e Capacitação Pública do País.

Carga horária: 12 horas

Os melhores especialistas 

de Licitações e 

Contratos Administrativos 

100% online, com a

qualidade dos nossos

cursos presenciais

Tire todas as 

suas dúvidas ao VIVO!

Direto com o professor 

Material de

apoio exclusivo e 

conteúdo específico

Aulas totalmente

interativas 

e em tempo real!

5 MOTIVOS PARA VOCÊ PARTICIPAR!
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

PÚBLICO-ALVO

• Pregoeiros e membros de Equipes de Apoio, 
assessores jurídicos, agentes de controle interno, além 
de servidores e profissionais atuantes no cenário das 
compras públicas em geral.

AMBIENTE
Curso ministrado em ambiente virtual  
e totalmente ao vivo!

Serão dois dias de curso. Totalizando 12 horas de 
capacitação. Realizado no período da manhã das 
09h às 12h e a tarde das 14h às 17h.

PROFESSOR

JAMIL MANASFI
• Especialista em Licitações e Contratos Administrativos;

• Administrador Público;

• Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitação do CRA-RO;

• Bacharel em Administração Pública;

• Bacharel em Direito;

• Especialista em Metodologia do Ensino Superior e MBA em Gestão Pública e Licitações e 

Contratos;

• Professor do Centro Universitário São Lucas - RO e Faculdade Pólis Civitas-PR do MBA em 

Licitações e Contratos;

• Servidor da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO.
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

Agência: 1622-5
Conta Corrente: 107.089-4

INVESTIMENTO

R$ 1.250,00
(por participante) 

Estão incluídos neste valor 
• Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu email.
• O valor da inscrição ficará como crédito para a Instituição utilizar como parte de pagamento em outro curso
   presencial que desejar enviar um ou mais servidores.
• Certificado. 

Pagamento
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado, em parcela única, em nome de:

NP Treinamentos Ltda
(CNPJ  nº. 20.129.563-0001-91), IE 90811368-39. No seguinte banco credenciado:

Telefone: (41) 3778-1814
Celular: (41) 99588-6532
cursos@negociospublicos.com.br
negociospublicos.com.br/cursos

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111
Campo Comprido - Curitiba/PR
CEP: 81200-526

CONTATO
NP Treinamentos
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

Curso Online Ao Vivo de Capacitação e Atualização de Pregoeiros com 
Enfoque no Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 
13.979/20 e o “Pregão Express”)

OFICINA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS
Introdução ao Pregão e Noções gerais

1) Conceito proposto e características principais: Pregão versus modalidades da Lei 8.666/93.

2) Legislação de regência.

2.1) Pregão no âmbito das Empresas Estatais: legislação de regência

3) Princípios informadores e finalidades da licitação: Pregão sob a égide da Lei 10.520/02 versus Pregão no âmbito 
das Empresas Estatais

4) Cabimento: o que pode e o que não deve ser licitado via Pregão!

5) Pregão versus modalidades da Lei 8.666/93: obrigatoriedade, preferência ou faculdade da Administração?

6) Pregão Presencial versus Pregão eletrônico: quando utilizar

A figura do Pregoeiro e da Equipe de Apoio

Designação e o Princípio da Segregação de Funções.

- Terceirizado pode ser Pregoeiro?

- É possível fazer concurso público para ser Pregoeiro?

- É possível a recondução do Pregoeiro?

- Quem pode compor a Equipe de Apoio?

- Quais são as atividades desempenhadas pela Equipe de Apoio?

- Quando começa e quando termina a atuação do Pregoeiro (e respectiva Equipe de Apoio)?

Licitando por meio de Pregão

Fase interna (ou preparatória) do Pregão

1) Elaboração e divulgação do orçamento estimado no Pregão
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

2) Termo de Referência: elaboração e aprovação.

- O Termo de Referência é anexo obrigatório do edital de Pregão?

3) O edital de Pregão 

- Requisitos de habilitação: Pregão versus modalidades da Lei 8.666/93.

- Exigência de regularidade trabalhista no Pregão

- Exigência da declaração de que não emprega menor

- É possível exigir amostras no Pregão?

Fase externa do Pregão

1) Divulgação do edital de Pregão

2) Impugnação e pedidos de esclarecimentos ao edital de Pregão

- O que fazer diante de impugnações e pedidos de esclarecimentos apresentados fora do prazo?

- Processamento das Impugnações e Pedidos de Esclarecimentos

3) Pregão e as Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs)

- MEs e EPPs: quem são e como comprovar esta condição

- MEs e EPPs: benefícios da Lei Complementar 123/06 em matéria de licitação

- MEs e EPPs: licitações diferenciadas e exclusivas

- MEs e EPPs Locais e Regionais

Sessão de Julgamento no Pregão

1) Credenciamento e Entrega dos “Envelopes”

2) Análise das Propostas de Preços

- Proposta inicial versus preço máximo e valor estimado

- Os expedientes do “mergulho” e do “coelho”

3) Seleção dos Licitantes aptos participar da Fase de Lances

- A regra dos 10% se aplica no Pregão eletrônico?

4) Oferecimento dos lances

- É possível estabelecer redutor mínimo entre os lances?

- Existe um intervalo de tempo entre os lances, a ser observado pelos licitantes?

- É possível a formulação de lance intermediário?

- Em que momento deverá ser dado início ao Tempo Randômico?

- É possível a desistência do lance/proposta apresentados?
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

5) Análise da proposta/lance vencedor

- O que fazer se a proposta/lance final aparentar ser inexequível? 

- Se a proposta/lance vencedor não for aceitável, os licitantes remanescentes tem que observar as mesmas 
condições do então primeiro colocado?

6) Verificação dos documentos de habilitação

- No Pregão eletrônico, relativamente à validade dos documentos de habilitação, qual data deverá ser considerada: 
a data de início do certame ou o momento de sua efetiva apresentação para a Administração?

- No Pregão eletrônico, o que a Administração deve fazer se o licitante não apresentar os documentos de 
habilitação por fax, mas apresentar direto os documentos originais dentro do prazo estabelecidos em edital?

- A não apresentação dos documentos de habilitação, enseja a aplicação de sanção ao licitante faltoso?

Interposição de Recursos no Pregão

1) Manifestação da intenção de recorrer versus razões recursais

2) Prazos e procedimentos a serem observados

- O que fazer se o licitante manifesta intenção de recorrer, mas não apresenta as suas razões recursais, no prazo 
de 3 dias?

- O que fazer se o licitante não manifesta intenção de recorrer, mas apresenta as suas razões recursais, no prazo 
de 3 dias?

- Cabe recurso em face de ato de retratação do Pregoeiro?

- É possível a interposição de recurso em Pregão declarado fracassado?

Adjudicação e Homologação no Pregão

- Em quais hipóteses o Pregoeiro poderá proceder à adjudicação do objeto licitado no Pregão?

Convocação para assinatura do contrato

- O que fazer se após a homologação do certame, mas antes da assinatura do contrato, o adjudicatário vier a ser 
apenado com sanção restritiva do direito de licitar e contratar? E se isto ocorrer no curso da licitação?

Sanções Administrativas no Pregão

- É possível a aplicação das sanções da Lei 8.666/93 no âmbito do Pregão?
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

LEI 13.979/20 E O “PREGÃO EXPRESS”

• O que pode ser licitado por meio do “Pregão Express” (art. 4º-G, caput, da Lei 13.979/20)?
• Prazos a serem observados e as regras do art. 4º-G da Lei 13.979/20.
• Como ficam os Estudos Preliminares e o Termo de Referência (incluindo o orçamento estimado) 

no “Pregão Express”?
• Como deve ser divulgado o edital do “Pregão Express”?
• O que muda com relação aos requisitos de habilitação?
• Quais foram as inovações em matéria recursal?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2020.
Consulto aos Srs. Pregoeiros se há interesse na

participação do evento promovido pela empresa Negócios
Públicos (doc. 0682389), consulta esta extendida aos Srs.
Coordenadores desta Secretaria no sentido de verificar se há,
em sua Unidade de atuação, algum servidor interessado em
participar do treinamento, para efeito de participação em
comissão de pregão.

A consulta se refere à segunda turma indicada para
os dias 27 e 28 do corrente mês.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2020, às 15:11, 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
0683192 e o código CRC 8E0C37CD.

0003417-56.2020.6.02.8000 0683192v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2020.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante da condição de que o servidor interessado

deverá participar de comissao de pregão, e entendendo que
essa participação é incompatível com as atribuições de
conformidade realizadas nesta COFIN, retorno os autos,
entendendo, s.m.j, que não deveremos indicar servidores para
participação do referido treinamento.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/04/2020, às 16:01, 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
0683904 e o código CRC 1BDA366E.

0003417-56.2020.6.02.8000 0683904v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2020.
 
 
À SEIC, SEALMOX, SEPAT e SLC
 
Senhores Chefes,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0683192,

encaminho os presentes autos para que seja realizada
consulta, junto aos servidores lotados nas unidades chefiadas
por vossas senhorias, no tocante ao interesse em
participar do curso online, cuja programação consta no
evento 0682389.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/04/2020, às 18:58, 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
0683907 e o código CRC DD955BB0.

0003417-56.2020.6.02.8000 0683907v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2020.
Senhora coordenadora,
 
Em razão da função primordial desta seção de

instrução de contratações, onde na quase totalidade os
procedimentos administrativos são aqui instruídos, o que nos
veda participar de comissões, gestões contratuais, bem como
certames licitatórios, uma vez que pode haver alguma
incompatibilidade técnica ou legal com a natureza do cargo,
mesmo na condição de apenas membros, como bem orienta o
MPLOG, TCU e outros órgãos de controle federal, esta seção
declina da oferta.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/04/2020, às 19:58, 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
0684307 e o código CRC 6C13A637.

0003417-56.2020.6.02.8000 0684307v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2020.
À COMAP,
informando que neste momento não é possível a

participação de servidores desta Seção em curso, em razão do
reduzido  número de servidores e ainda  do grande volume de
processos no SEI desta seção.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/04/2020, às 20:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684317 e o código CRC ED8FE095.

0003417-56.2020.6.02.8000 0684317v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2020.
 
 
À COMAP.
 
Senhora Coordenadora,
 
Como já sabido, esta SEALMOX funciona com um número

já bastante reduzido de servidores aqui lotados (apenas três), e
grande demanda de trabalho diário.

Sendo ainda o local do Almoxarifado bem distante da
Sede Administrativa, a ausência de apenas 1 (um) servidor na
seção será por demais sentida pelo restante da equipe, que ficará
bem sobrecarregada de afazeres, o que causará maior acúmulo de
serviços na seção.

Considere-se ainda o ano eleitoral, que praticamente
duplica o número de processos de aquisição de material de consumo,
com gestão da SEALMOX.

Diante do exposto, informo não ser  possível a
participação de servidores desta Seção no curso ofertado e tampouco
na comissão citada. em razão do reduzido número de servidores e
ainda  do grande volume de processos de aquisição de material, com
gestão desta seção.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/04/2020, às 20:58, 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
0684318 e o código CRC 606CF548.

Despacho SEALMOX 0684318         SEI 0003417-56.2020.6.02.8000 / pg. 14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Sr. Secretário de Administração.
 
Tratando da consulta relativa ao interesse na

participação no curso de “NOVA LEGISLAÇÃO DO PREGÃO E
FORMAÇÃO DE PREGOEIROS”, despacho exarado por V.Sª, evento
sei nº 0683192, informo que a continuidade da capacitação de
servidores é de interesse público, ação que corroboramos.

Nesse sentido,  estão agendados pregões eletrônicos nos
dias e horários previstos para realização do curso, não sendo possível
a condução dos pregões e a participação em evento de capacitação
ao mesmo tempo, salvo determinação em contrário de autoridade
competente, autorizando a participação no evento e  a suspensão dos
pregões eletrônicos nos dias 27 e 28 do corrente mês.

Respeitosamente,
 
PREGOEIROS

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/04/2020, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/04/2020, às 16:35, 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
0685022 e o código CRC A07FD411.

0003417-56.2020.6.02.8000 0685022v1
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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 abril de 2020.
À COMAP
informamos que o servidor Edney Vieira de Almeida

tem interesse em participar do curso virtual caso haja a
formação de turma.

Cientes de não podermos compor as equipes como
pregoeiros, sentimos a necessidade de um maior
conhecimento do procedimento porquanto somos instados a
auxiliar no processo de aquisição de bens desde a fase de
elaboração, concluindo com a participação durante o pregão,
mesmo que como analistas das propostas e questões diversas.

Solicitamos por fim que o servidor seja avisado com
a antecedência que se fizer necessária para sua participação,
recebendo as recomendações pertinentes.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 14/04/2020, às 17:10, 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
0685164 e o código CRC 88D9B284.

0003417-56.2020.6.02.8000 0685164v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0683192,

informo que os servidores lotados nas unidades SEIC, SLC e
SEALMOX não manifestaram interesse em participar do
referido evento, como podemos observar nos Despachos SEIC
0684307, SLC 0684317 e SEALMOX 0684318.

 
Contudo, o servidor Edney Vieira de Almeida,

lotado na Seção de Patrimônio - SEPAT, tem interesse em
participar do curso virtual, caso haja a formação de turma,
conforme consta no Despacho SEPAT 0685164.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/04/2020, às 12:11, 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
0685498 e o código CRC EB0096F9.

0003417-56.2020.6.02.8000 0685498v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
À Diretoria Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Submeto à consideração de Vossa Senhoria, a

solicitação do servidor Edney Vieira de Almeida, lotado na
Seção de Patrimônio - SEPAT, de incrição no curso Curso
Online, ministrado pela empresa Negócios Públicos,
para Capacitação e Formação de Pregoeiros com Enfoque no
Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as inovações da Lei
13.979/20 eo "Pregão Express"), a ocorrer nos dias 27 e 28 de
Abril de 2020.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2020, às 17:58, 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
0689201 e o código CRC 37EB668F.
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para, pela

unidade competente, proceder à instrução do pedido de
capacitação indicado no Despacho GSAD 0689201, do Sr.
Secretário da Administração.  

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/04/2020, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690266 e o código CRC C47A57CB.
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 24/04/2020, às 12:58, 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
0691093 e o código CRC 1F5DCEBD.
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
Senhora Secretária,
 
Tendo em vista que os autos chegaram a esta

unidade no final do expediente do dia 24 de abril (sexta-feira
passada), e a capacitação pretendida já se iniciou na data de
hoje, 27 de abril, não houve tempo hábil para esta unidade
instruir o presente Processo e dar prosseguimento à
tramitação necessária, devido à primoridal necessidade de
passar por diversas unidades administrativas antes da
efetivação da inscrição, tais como: SRACF para instrução;
SEIC para aferir compatibilidade de preço: AJ-DG para parecer
sobre regularidade da contratação; DG para Conclusão à
Presidência; Presidência para Decisão; SAD para
encaminhamento à COFIN para emissão da Nota de empenho,
e retorno à SRACF para efetuar inscrição, dar ciência ao
servidor de sua inscrição e enviar a NE para a empresa,
dentre outros registros afins.

Por fim, após o relatado acima, devolvemos os
autos para ciência e providências que julgar necessárias. 

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 27/04/2020, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 27/04/2020, às 14:05, 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

Despacho SRACF 0692086         SEI 0003417-56.2020.6.02.8000 / pg. 22



0692086 e o código CRC 8A386F41.
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste para, em

atendimento ao Despacho GDG 0690266, retornar os autos a
Vossa Senhoria para apreciação das informações constantes
no Despacho SRACF 0692086.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 27/04/2020, às 17:46, 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
0692245 e o código CRC 00C39AF7.

0003417-56.2020.6.02.8000 0692245v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
Considerando a informação trazida pela Seção de

Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional, por meio
do despacho 0692086, determino o encaminhamento do
presente procedimento à Secretaria de Administração para
conhecimento e posterior arquivamento, em razão da perda do
seu objeto.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/04/2020, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692671 e o código CRC 18E80176.
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
 
Ciente do teor do Despacho GDG 0692671,

encaminho os autos à COMAP para ciência do servidor Edney
Vieira de Almeida, lotado na Seção de Patrimônio - SEPAT.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2020, às 18:46, 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
0693585 e o código CRC B34B6A11.

0003417-56.2020.6.02.8000 0693585v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.

 

Acuso ciência dos Despachos GSAD 0693585,
GDG 0692671 e SRACF 0692086.

 
Dessa forma, encaminho os presentes autos ao servidor

Edney Vieira de Almeida para igual providência e posterior conclusão
do procedimento em tela.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/04/2020, às 19:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693731 e o código CRC 0DAFAB90.
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
Ciente dos despachos. Servidor já informado da

necessidade de também tomar ciência da decisão.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 29/04/2020, às 09:40, 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
0693943 e o código CRC B1B46454.
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De: shirlei.bezerra@negociospublicos.com.br
Para: sad@tre-al.jus.br
CC: josericardo@tre-al.jus.br
Data: 02/06/2020 14:14

Assunto: Proposta - 23 e 24 de junho - Curso Ao Vivo e Online de Capacitação e Atualização de Pregoeiros com
Enfoque no Decreto Federal 10.024/19 (Incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o "Pregão Express")

Olá JOSÉ RICARDO

Os eventos realizados pelo NP Treinamentos e Cursos são a forma mais eficaz
para capacitar e motivar Servidores Públicos.

Diante disso, é com grande satisfação que lhe convidamos para o evento 23 e 24
de junho - Curso Ao Vivo e Online de Capacitação e Atualização de Pregoeiros
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19 (Incluindo as inovações da Lei
13.979/20 e o "Pregão Express"), a ser realizado de 23/06/2020 a 24/06/2020.

Em anexo consta uma proposta personalizada e um informativo do evento.

Site do evento: http://negociospublicos.com.br

Para acessar as certidões atualizadas do NP Treinamentos e Cursos e outros
documentos relacionados a contratação, clique aqui.

Por favor, confirmar o recebimento.

Att,

SHIRLEI DE JESUS BEZERRA 
Consultor Comercial 
(41) 3778-1806  |  WhatsApp: 8774-0822
www.negociospublicos.com.br   |   shirlei.bezerra@negociospublicos.com.br 
R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 - Campo Comprido – 10º andar | Curitiba-PR – CEP 81200-
526

Anexados:

Arquivo: ATT00002.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
4k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: Proposta.pdf Tamanho:
232k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Programação Completa.pdf Tamanho:
539k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

Curso Online Ao Vivo de Capacitação e Atualização de Pregoeiros com 
Enfoque no Decreto Federal 10024/19 Incluindo as Inovações da Lei 
13979/20 e o “PREGAO EXPRESS”

APRESENTAÇÃO

A NP Treinamentos apresenta o Curso Online Ao Vivo de Capacitação e Atualização de Pregoeiros com Enfoque 
no Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”). 

A capacitação proposta é marcada pela dinamicidade, tendo como objetivo principal proporcionar o 
esclarecimento das dúvidas enfrentadas pelos participantes na condução de Pregões (presenciais e eletrônicos), 
por meio da apresentação de situações problemas e casuísticas a serem analisadas e debatidas ao longo dos 
dois dias de treinamento.

Durante o treinamento, você terá acesso aos posicionamentos mais relevantes e recentes, sob a ótica da 
doutrina e da jurisprudência, em matéria de Pregão e Sistema de Registro de Preços (SRP).

Só quem realiza os 4 maiores eventos do Brasil  em matéria de compras públicas  (Congresso Brasileiro de 
Pregoeiros, Pregão Week, Contratos Week e Congresso Brasileiro de Governança) tem a credibilidade  e 
a expertise necessária para organizar o melhor Curso de Formação e Capacitação Pública do País.

Carga horária: 12 horas

Os melhores especialistas 

de Licitações e 

Contratos Administrativos 

100% online, com a

qualidade dos nossos

cursos presenciais

Tire todas as 

suas dúvidas ao VIVO!

Direto com o professor 

Material de

apoio exclusivo e 

conteúdo específico

Aulas totalmente

interativas 

e em tempo real!

5 MOTIVOS PARA VOCÊ PARTICIPAR!

23 e 24 de Junho de 2020
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

PÚBLICO-ALVO

• Pregoeiros e membros de Equipes de Apoio, 
assessores jurídicos, agentes de controle interno, além 
de servidores e profissionais atuantes no cenário das 
compras públicas em geral.

AMBIENTE
Curso ministrado em ambiente virtual  
e totalmente ao vivo!

Serão dois dias de curso. Totalizando 12 horas de 
capacitação. Realizado no período da manhã das 
09h às 12h e a tarde das 14h às 17h.

PROFESSOR

JAMIL MANASFI
• Especialista em Licitações e Contratos Administrativos;

• Administrador Público;

• Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitação do CRA-RO;

• Bacharel em Administração Pública;

• Bacharel em Direito;

• Especialista em Metodologia do Ensino Superior e MBA em Gestão Pública e Licitações e 

Contratos;

• Professor do Centro Universitário São Lucas - RO e Faculdade Pólis Civitas-PR do MBA em 

Licitações e Contratos;

• Servidor da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO.
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

INVESTIMENTO

R$ 1.250,00
(por participante) 

Estão incluídos neste valor 
• Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu email.
• O valor da inscrição ficará como crédito para a Instituição utilizar como parte de pagamento em outro curso
   presencial que desejar enviar um ou mais servidores.
• Certificado. 

Pagamento
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado, em parcela única, em nome de:

NP Treinamentos Ltda
(CNPJ  nº. 20.129.563-0001-91), IE 90811368-39. No seguinte banco credenciado:

Agência: 1622-5
Conta Corrente: 107.089-4

Contato
NP Treinamentos

Telefone: (41) 3778-1719
Whatsapp: (41) 98877-0234

(41) 98774-0822
online@negociospublicos.com.br
negociospublicos.com.br/cursos-online

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 
Campo Comprido - Curitiba/PR
CEP: 81200-526
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Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

Curso Online Ao Vivo de Capacitação e Atualização de Pregoeiros com 
Enfoque no Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 
13.979/20 e o “Pregão Express”)

OFICINA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS
Introdução ao Pregão e Noções gerais

1) Conceito proposto e características principais: Pregão versus modalidades da Lei 8.666/93.

2) Legislação de regência.

2.1) Pregão no âmbito das Empresas Estatais: legislação de regência

3) Princípios informadores e finalidades da licitação: Pregão sob a égide da Lei 10.520/02 versus Pregão no âmbito 
das Empresas Estatais

4) Cabimento: o que pode e o que não deve ser licitado via Pregão!

5) Pregão versus modalidades da Lei 8.666/93: obrigatoriedade, preferência ou faculdade da Administração?

6) Pregão Presencial versus Pregão eletrônico: quando utilizar

A figura do Pregoeiro e da Equipe de Apoio

Designação e o Princípio da Segregação de Funções.

- Terceirizado pode ser Pregoeiro?

- É possível fazer concurso público para ser Pregoeiro?

- É possível a recondução do Pregoeiro?

- Quem pode compor a Equipe de Apoio?

- Quais são as atividades desempenhadas pela Equipe de Apoio?

- Quando começa e quando termina a atuação do Pregoeiro (e respectiva Equipe de Apoio)?

Licitando por meio de Pregão

Fase interna (ou preparatória) do Pregão

1) Elaboração e divulgação do orçamento estimado no Pregão
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CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

2) Termo de Referência: elaboração e aprovação.

- O Termo de Referência é anexo obrigatório do edital de Pregão?

3) O edital de Pregão 

- Requisitos de habilitação: Pregão versus modalidades da Lei 8.666/93.

- Exigência de regularidade trabalhista no Pregão

- Exigência da declaração de que não emprega menor

- É possível exigir amostras no Pregão?

Fase externa do Pregão

1) Divulgação do edital de Pregão

2) Impugnação e pedidos de esclarecimentos ao edital de Pregão

- O que fazer diante de impugnações e pedidos de esclarecimentos apresentados fora do prazo?

- Processamento das Impugnações e Pedidos de Esclarecimentos

3) Pregão e as Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs)

- MEs e EPPs: quem são e como comprovar esta condição

- MEs e EPPs: benefícios da Lei Complementar 123/06 em matéria de licitação

- MEs e EPPs: licitações diferenciadas e exclusivas

- MEs e EPPs Locais e Regionais

Sessão de Julgamento no Pregão

1) Credenciamento e Entrega dos “Envelopes”

2) Análise das Propostas de Preços

- Proposta inicial versus preço máximo e valor estimado

- Os expedientes do “mergulho” e do “coelho”

3) Seleção dos Licitantes aptos participar da Fase de Lances

- A regra dos 10% se aplica no Pregão eletrônico?

4) Oferecimento dos lances

- É possível estabelecer redutor mínimo entre os lances?

- Existe um intervalo de tempo entre os lances, a ser observado pelos licitantes?

- É possível a formulação de lance intermediário?

- Em que momento deverá ser dado início ao Tempo Randômico?

- É possível a desistência do lance/proposta apresentados?
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6

Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

5) Análise da proposta/lance vencedor

- O que fazer se a proposta/lance final aparentar ser inexequível? 

- Se a proposta/lance vencedor não for aceitável, os licitantes remanescentes tem que observar as mesmas 
condições do então primeiro colocado?

6) Verificação dos documentos de habilitação

- No Pregão eletrônico, relativamente à validade dos documentos de habilitação, qual data deverá ser considerada: 
a data de início do certame ou o momento de sua efetiva apresentação para a Administração?

- No Pregão eletrônico, o que a Administração deve fazer se o licitante não apresentar os documentos de 
habilitação por fax, mas apresentar direto os documentos originais dentro do prazo estabelecidos em edital?

- A não apresentação dos documentos de habilitação, enseja a aplicação de sanção ao licitante faltoso?

Interposição de Recursos no Pregão

1) Manifestação da intenção de recorrer versus razões recursais

2) Prazos e procedimentos a serem observados

- O que fazer se o licitante manifesta intenção de recorrer, mas não apresenta as suas razões recursais, no prazo 
de 3 dias?

- O que fazer se o licitante não manifesta intenção de recorrer, mas apresenta as suas razões recursais, no prazo 
de 3 dias?

- Cabe recurso em face de ato de retratação do Pregoeiro?

- É possível a interposição de recurso em Pregão declarado fracassado?

Adjudicação e Homologação no Pregão

- Em quais hipóteses o Pregoeiro poderá proceder à adjudicação do objeto licitado no Pregão?

Convocação para assinatura do contrato

- O que fazer se após a homologação do certame, mas antes da assinatura do contrato, o adjudicatário vier a ser 
apenado com sanção restritiva do direito de licitar e contratar? E se isto ocorrer no curso da licitação?

Sanções Administrativas no Pregão

- É possível a aplicação das sanções da Lei 8.666/93 no âmbito do Pregão?
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7

Adaptado para Lei do

CORONAVÍRUS–COVID 19

CURSO ONLINE AO VIVO

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

DE PREGOEIROS
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”)

LEI 13.979/20 E O “PREGÃO EXPRESS”

• O que pode ser licitado por meio do “Pregão Express” (art. 4º-G, caput, da Lei 13.979/20)?
• Prazos a serem observados e as regras do art. 4º-G da Lei 13.979/20.
• Como ficam os Estudos Preliminares e o Termo de Referência (incluindo o orçamento estimado) 

no “Pregão Express”?
• Como deve ser divulgado o edital do “Pregão Express”?
• O que muda com relação aos requisitos de habilitação?
• Quais foram as inovações em matéria recursal?
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Curitiba, 2 de Junho de 2020

Proposta nº 22.520/2020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

A/C: JOSÉ RICARDO

INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO:1

Encaminho a proposta do Curso Capacitação e Atualização de Pregoeiros com Enfoque no Decreto do Pregão 

Federal 10.024/2019 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”), evento que será realizado no 

período de  23 e 24 de junho de 2020  totalmente online e ao vivo.

Inscrições Valor por Inscrição Total do Investimento

2 1.250,00  2.500,00

 2 O INVESTIMENTO PARA CONTRATAÇÃO CONTEMPLA

(a) Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu Email. (b) O valor da inscrição ficará 

como crédito para a Instituição utilizar como parte de pagamento em outro curso presencial que desejar enviar um ou 

mais servidores até 31/12/2020. (c) Certificado, (d) Livro de Legislaçao em formato digital

 3 SOBRE O EVENTO

A NP Treinamentos apresenta o Curso de Formação e Capacitação de Pregoeiros e Equipes de Apoio .

A capacitação proposta é marcada pela dinamicidade, tendo como objetivo principal proporcionar o esclarecimento das 

dúvidas enfrentadas pelos participantes na condução de Pregões (presenciais e eletrônicos), por meio da apresentação 

de situações problemas e casuísticas a serem analisadas e debatidas ao longo dos dois dias de treinamento.

Só quem realiza os 4 maiores eventos do Brasil em matéria de compras públicas (Congresso Brasileiro de Pregoeiros, 

Pregão Week, Contratos Week e Congresso Brasileiro de Governança) tem a credibilidade e a expertise necessária 

para organizar o melhor Curso de Formação e Capacitação Pública do País.

 4 PÚBLICO ALVO

Compradores, Pregoeiros e membros de Equipes de Apoio, assessores jurídicos, agentes de controle interno, além de 

servidores e profissionais atuantes no cenário das compras públicas em geral.

 5 CARGA HORÁRIA

12 (doze) horas de curso ao vivo. Divididas em 2 dias.

 6 DATA DO EVENTO

Dias  23 e 24 de junho de 2020 .  Manhã das 09:00 às 12:00, Tarde: 14:00 às 17:00.

 7 INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO:

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 - 3º Andar - Campo Comprido - Curitiba/PR | CEP: 81200-526

Fone (41) 3778 1700 - Whats (41) 9 9588 6532|e-mail cursos@negociospublicos.com.br | 

www.negociospublicos.com.br
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O pagamento deve ser realizado em parcela única.Emitir a NP Treinamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº. 

20.129.563‑0001‑91, IE  90811368‑39 ,  estabelecida  na  Rua  Dr.  Brasílio  Vicente  de  Castro, 111 ‑  9º  Andar  

‑  Campo  Comprido  ‑  Curitiba/PR  ‑  CEP:  81200‑526.  Devendo o respectivo  pagamento ser efetuado através da 

conta:

 

Banco do Brasil AG.1622-5 Conta: 107089-4

  VALIDADE DA PROPOSTA: 23/06/2020

Atenciosamente,

SHIRLEI DE JESUS BEZERRA

Consultor Comercial

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 - 3º Andar - Campo Comprido - Curitiba/PR | CEP: 81200-526

Fone (41) 3778 1700 - Whats (41) 9 9588 6532|e-mail cursos@negociospublicos.com.br | 

www.negociospublicos.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
 
À Diretoria Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a remarcação do evento

"Capacitação e Formação de Pregoeiros com Enfoque no
Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as inovações da Lei
13.979/20 eo "Pregão Express")",  para os dias 23 e
24/06/2020, submeto à consideração de Vossa Senhoria, a
solicitação do servidor Edney Vieira de Almeida, lotado na
Seção de Patrimônio - SEPAT, em participar do referido curso.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/06/2020, às 15:05, 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
0715284 e o código CRC C6F6164F.

0003417-56.2020.6.02.8000 0715284v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
Considerando a proposta do Sr. Secretário da

Administração no Despacho GSAD 0715284, acerca da
participação do servidor Edney Vieira de Almeida, lotado na
Seção de Patrimônio - SEPAT, no evento "Capacitação e
Formação de Pregoeiros com Enfoque no Decreto Federal
10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20 eo
"Pregão Express")",  para os dias 23 e 24/06/2020, faço
encaminhar o feito à Secretaria de Gestão de Pessoas, para a
devida instrução.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/06/2020, às 12:21, 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
0715410 e o código CRC 9C138529.

0003417-56.2020.6.02.8000 0715410v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
À CODES/SRACF para providências pertinentes ao

Despacho GDG 0715410.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 08/06/2020, às 15:20, 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
0717222 e o código CRC B9E256EC.

0003417-56.2020.6.02.8000 0717222v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4117 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,
 
Tendo em vista a solicitação contida no Despacho GSAD

0715284, de participação do servidor Edney Vieira de Almeida,
lotado na Seção de Patrimônio - SEPAT no evento Capacitação e
Formação de Pregoeiros com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o "Pregão Express")", 
para os dias 23 e 24/06/2020, no formato online ao vivo, a ser
promovido pelo Instituto Negócios Públicos segue detalhamento e a
respectiva instrução nos quadros abaixo:
DETALHAMENTO DO CURSO
ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO
Capacitação e Formação de Pregoeiros com Enfoque no Decreto
Federal 10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o
"Pregão Express")

SERVIDORES
INDICADOS Edney Vieira de Almeida

PERÍODO 23 e 24/06/2020

EMPRESA
PROPONENTE Instituto Negócios Públicos

LOCAL Ao vivo online

DESPESAS
Inscrição: R$1.250,00(mil duzentos e cinquenta
reais)
 

 
RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

A presente ação não se encontra prevista,
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PREVISÃO NO
PAC/2020

A presente ação não se encontra prevista,
para a unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2020 - PAC/2020, 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$1.250,00(mil duzentos
e cinquenta reais), com a inscrição
do servidor. 

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos certidões,  Declaração Negativa de
Nepotismo, CEIS e CADIN

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

O servidor n ã o 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 09/06/2020, às 10:18, 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
0717484 e o código CRC 85A38D17.

0003417-56.2020.6.02.8000 0717484v8
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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: 20.129.563/0001-91

Razão Social: NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA

Nome Fantasia: NP TREINAMENTOS

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 13/09/2020

FGTS 03/07/2020

Trabalhista Validade: 27/11/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/08/2020

Receita Municipal Validade: 13/06/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2020 (*)Validade:

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: 08/06/2020 19:45 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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08/06/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=20129563000191&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

20.129.563-0001-91

Data da consulta: 08/06/2020 19:41:00
Data da última atualização: 08/06/2020 16:00:11

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
 
 
 
 
 
 

 

A empresa NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.129.563/0001-91, com sede a 

Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111, 10º andar, Campo Comprido – Curitiba/PR, CEP: 80.010-160, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. Ruimar Barboza dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.º 

4418244-0, SSP-PR, e do CPF n.º 815.706.009-53, DECLARA, que não há parentesco com agente ou 

servidor público que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 

administração pública contratante, bem como seus respectivos conjugues, companheiros ou parentes, até o 

segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Curitiba, 09 de junho de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NP TREINAMENTOS  E CURSOS LTDA. 

 
Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111, 10º andar, Campo Comprido – Curitiba/PR, CEP 81200-526 

 
www.negociospublicos.com.br | contato@negociospublicos.com.br  

Tel. (41) 3778-1830 
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03736944403Usuário:

08/06/2020 19:10:46Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA Adimplente20129563

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, 09 de junho de 2020.

Submeto ao crivo da senhora Secretária da SGP a
Informação 0717484 da SRACF/CODES.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 09/06/2020, às 12:52, 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
0717761 e o código CRC DDAA55D9.

0003417-56.2020.6.02.8000 0717761v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação oriunda da Secretaria de

Administração com vistas à participação de servidor no Curso
Capacitação e Formação de Pregoeiros com enfoque no
Decreto Federal n° 10.024/19 , cuja ação não possui previsão no
Plano Anual de Capacitação 2019 e há verba suficiente para atendê-
la. O Curso será promovido pela empresa Instituto Negócios
Públicos, no período de 23 a 26 de junho de 2020, na modalidade
EAD.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
4 1 1 7 0717484, 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 técnico sobre a legalidade da
contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 09/06/2020, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717850 e o código CRC 1949E4FE.

0003417-56.2020.6.02.8000 0717850v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
Considerando a instrução ora levada a efeito, faço

remessa dos autos à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
para análise quanto à legalidade da contratação ora
pretendida.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/06/2020, às 17:03, 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
0718158 e o código CRC 01413AF6.

0003417-56.2020.6.02.8000 0718158v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2020.
À SAD,
 
Haja vista à proposição de contratação de curso

online (0708109), faz-se necessário o pronunciamento da
SEIC acerca da aferição da compatibilidade de preços,   

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 10/06/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/06/2020, às 18:34, 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
0718767 e o código CRC FAD8F308.
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DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2020.
À SEIC, em atenção ao Despacho AJ-DG 0718767.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2020, às 15:13, 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
0719211 e o código CRC B77560CE.

0003417-56.2020.6.02.8000 0719211v1
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E-mail - 0719235

Data de Envio: 
  11/06/2020 15:38:19

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

Para:
    cursos@negociospublicos.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - CURSO ONLINE- Capacitação e Formação de Pregoeiros com Enfoque
no Decreto Federal 10.024/19

Mensagem: 
  Prezados,

Com o intuito de dar andamento a contratação de participação do servidor , no Edney Vieira de Almeida
no CURSO ONLINE- Capacitação e Formação de Pregoeiros com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
que acontecerá em 23 e 24/06/2020, necessitamos do envio de algumas notas de empenho, fiscais ou
propostas, pelo menos 03(três), que tenham o mesmo curso e valor praticado para fins de
compatibilidade de valores.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
(82)98137-0017.
e-mail: seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Proposta_0715282_Proposta.pdf
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Curitiba, 2 de Junho de 2020

Proposta nº 22.520/2020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

A/C: JOSÉ RICARDO

INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO:1

Encaminho a proposta do Curso Capacitação e Atualização de Pregoeiros com Enfoque no Decreto do Pregão 
Federal 10.024/2019 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o “Pregão Express”), evento que será realizado no 
período de  23 e 24 de junho de 2020  totalmente online e ao vivo.

Inscrições Valor por Inscrição Total do Investimento

2 1.250,00  2.500,00

 2 O INVESTIMENTO PARA CONTRATAÇÃO CONTEMPLA

(a) Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu Email. (b) O valor da inscrição ficará 
como crédito para a Instituição utilizar como parte de pagamento em outro curso presencial que desejar enviar um ou 
mais servidores até 31/12/2020. (c) Certificado, (d) Livro de Legislaçao em formato digital

 3 SOBRE O EVENTO

A NP Treinamentos apresenta o Curso de Formação e Capacitação de Pregoeiros e Equipes de Apoio .
A capacitação proposta é marcada pela dinamicidade, tendo como objetivo principal proporcionar o esclarecimento das 
dúvidas enfrentadas pelos participantes na condução de Pregões (presenciais e eletrônicos), por meio da apresentação 
de situações problemas e casuísticas a serem analisadas e debatidas ao longo dos dois dias de treinamento.
Só quem realiza os 4 maiores eventos do Brasil em matéria de compras públicas (Congresso Brasileiro de Pregoeiros, 
Pregão Week, Contratos Week e Congresso Brasileiro de Governança) tem a credibilidade e a expertise necessária 
para organizar o melhor Curso de Formação e Capacitação Pública do País.

 4 PÚBLICO ALVO

Compradores, Pregoeiros e membros de Equipes de Apoio, assessores jurídicos, agentes de controle interno, além de 
servidores e profissionais atuantes no cenário das compras públicas em geral.

 5 CARGA HORÁRIA

12 (doze) horas de curso ao vivo. Divididas em 2 dias.

 6 DATA DO EVENTO

Dias  23 e 24 de junho de 2020 .  Manhã das 09:00 às 12:00, Tarde: 14:00 às 17:00.

 7 INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO:

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 - 3º Andar - Campo Comprido - Curitiba/PR | CEP: 81200-526

Fone (41) 3778 1700 - Whats (41) 9 9588 6532|e-mail cursos@negociospublicos.com.br | 

www.negociospublicos.com.br
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O pagamento deve ser realizado em parcela única.Emitir a NP Treinamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº. 
20.129.563‑0001‑91, IE  90811368‑39 ,  estabelecida  na  Rua  Dr.  Brasílio  Vicente  de  Castro, 111 ‑  9º  Andar  
‑  Campo  Comprido  ‑  Curitiba/PR  ‑  CEP:  81200‑526.  Devendo o respectivo  pagamento ser efetuado através da 
conta:
 

Banco do Brasil AG.1622-5 Conta: 107089-4

  VALIDADE DA PROPOSTA: 23/06/2020

Atenciosamente,
SHIRLEI DE JESUS BEZERRA

Consultor Comercial

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 - 3º Andar - Campo Comprido - Curitiba/PR | CEP: 81200-526

Fone (41) 3778 1700 - Whats (41) 9 9588 6532|e-mail cursos@negociospublicos.com.br | 

www.negociospublicos.com.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA 
 
CPF/CNPJ: 20.129.563/0001-91 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 08:12:28 do dia 15/06/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: SFW5150620081228 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de participação do servidor Edney

Vieira de Almeida no Curso Capacitação e Formação de Pregoeiros
com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as inovações
da Lei 13.979/20 e o "Pregão Express"), conforme proposta
evento 0715282.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do preço
evento 0719211, no valor total de R$1.250,00 (um mil duzentos e
cinquenta reais), ora tendo o preço compatibilizado pela
proponente evento 0719579 .

 
Fora também observado a regularidade fiscal da Empresa

NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, CNPJ:20.129.563/0001-91 ,
eventos 0717701 e 0719586  bem como declaração de inexistência
de nepotismo, evento 0717701 .

 
Diante do exposto , entendemos 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.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/06/2020, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720230 e o código CRC BD2BE63B.

0003417-56.2020.6.02.8000 0720230v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento do

Despacho AJ-DG 0718767, para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/06/2020, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720234 e o código CRC F9D1CEB4.

0003417-56.2020.6.02.8000 0720234v1
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PROCESSO : 0003417-56.2020.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : CURSO ONLINE: CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE NO DECRETO FEDERAL 10.024/19.

 

Parecer nº 1140 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão de
contratação da empresa NP TREINAMENTOS E CURSOS
LTDA, CNPJ:20.129.563/0001-91, visando à participação
do servidor Edney Vieira de Almeida no Curso
online ''Capacitação e Formação de Pregoeiros com
Enfoque no Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as
inovações da Lei 13.979/20 e o "Pregão Express")'', a ser
realizado entre nos dias 23 e 24 de junho do ano
corrente, com carga horária de 12 (doze) horas, com o valor
total de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento (0717484),  a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional informa que há
verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela,  sendo que a
presente ação NÃO se encontra contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2020 - PAC/2020, 
o qual se encontra aprovado, objeto dos autos SEI
nº 0009155-59.2019.6.02.8000.

Constam dos autos (0717701), SICAF, CADIN,
CEIS, Declaração de Inexistência de Nepotismo, e por fim,
Consulta Consolidada TCU (0719586).

Por sua vez a SEIC (0720230)  entendeu
"demonstrada a compatibilidade e do preço ofertado, pelo que
sugeriu a contratação direta, por inexigibilidade de licitação,
nos termos do Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  

Reservando a análise das nuanças técnicas e
financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
 quanto aos aspectos jurídicos.   

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Dessa forma,  prossegue-se na análise da 

contratação direta, quanto ao aspecto da legalidade,  na
conformidade com o iter estabelecido no  Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de contratação), 
sabendo-se que as contratações que tenham por objeto a
realização de cursos, treinamentos, capacitação e
especializações de servidores públicos podem ser
formalizadas por intermédio de contratação direta por
inexigibilidade de licitação, com fulcro nos artigos 13 e 25 da
Lei n° 8.666, de 1993, que assim dispõem: 

"Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos
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relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal;"
(...)
 
"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:
(.. ) 
II - para a contratação de serviços
técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais
ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
(...)
§ 1º Considera-se de notória
especialização o profissional ou empresa
cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita
inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato."

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

Tribunal de Contas da União fixou o entendimento de que é
viável a inexigibilidade de licitação para contratações de tal
jaez, tal como consta na Decisão nº 439/1998 - Plenário,
  Acórdão nº 1.089/2003 - Plenário e Acórdão nº 654/2004 - 2ª
Câmara, entre outras, fulcrado no fato de que a natureza
dessas contratações não possibilita uma seleção dos
particulares segundo critérios objetivos, devendo a
 Administração demonstrar a singularidade do objeto a ser
executado e a notoriedade da instituição a ser contratada
(Acórdão nº 2176/2012 - Plenário), em face do que dispõe
o inciso II, do art. 25, da Lei de Licitações, sem olvidar de que
 a singularidade do objeto a ser prestado, na ensinança  de
Marçal Justen Filho, "deve ser entendida como uma
característica especial de algumas contratações de serviços
técnicos especializados. (...) singular é a natureza do serviço,
não o número de pessoas capacitadas a executá-
lo".  (Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 12a Edição. São Paulo: Dialética,
2008, p. 350.)

                    Nesse sentido,  a Orientação Normativa de nº 18,
de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União - AGU
previa:

 
"EMENTA: Contrata-se por inexigibilidade
de licitação com fundamento no art. 25,
inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993,
conferencistas para ministrar cursos para
treinamento e aperfeiçoamento, ou a
inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e
verificado tratar-se de notório
especialista."

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2018 alterou a Orientação Normativa nº 18,
de 1º de abril de 2009 e ampliou a opção de enquadramento: 
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"Art. 1º A Orientação Normativa nº 18, de
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25,CAPUT OU INCISO II, DA LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS PARA
MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM
CURSOS ABERTOS.
O ART. 25,CAPUT, COMO
FUNDAMENTO, IMPÕE A
CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE
COMPETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU
POR EXCLUSIVIDADE DO OBJETO
PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO,
MEDIANTE ROBUSTA INSTRUÇÃO DOS
AUTOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AINDA
MAIORES POR PARTE DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES.
A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO
ART. 25, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE
1993, EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS DA NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO E DA
SINGULARIDADE DO CURSO.
INDEXAÇÃO: TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
CONTRATAÇÃO. PESSOAS NATURAIS E
JURÍDICAS. CURSOS FECHADOS OU
INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS.
REFERÊNCIA: Parecer nº
97/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº
98/2017/DECOR/CGU/AGU; e, Despacho
nº 976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25,caput
e inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993."(NR) (grifos nossos)

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, parece, s.m.j.,
adequado para o caso ora analisado, uma vez que se constata
a inviabilidade de competição por ausência de critério
objetivo de seleção, conforme instrução contida nos autos.   

                      Registre-se também que, em sede
de inexigibilidade de licitação,  é imperiosa a  justificativa
acerca do valor da contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.666/93, devendo a Administração certificar que
a  proposta de preços da empresa demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado, vale dizer,  
trazendo aos autos a necessária justificativa de preço, na
exata inteligência do comando contido no inciso III, do Art.
26, da Lei nº 8.666/93:  

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
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parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."       
     

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:

 
"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS
ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS,
OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
fornecedor exclusivo, não pode ser
realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
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que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 

 
Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

de cotejar preços de fornecedores distintos, visto que a
diferença no serviço inviabiliza uma base para aferi-los,
cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o praticado no mercado, inclusive com outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em geral,  e  sempre que possível, devem ser
juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
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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  

0683192

0715284

2 É possível afirmar que é singular a necessidade pública que
demanda a contratação do curso?  X  

3
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X   

4
A inviabilidade de competição teve sua origem na contratação
do serviço técnico de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal (art. 25, II da Lei nº 8.666/93):

 X  

5 O procedimento está instruído com o detalhamento do
conteúdo do curso requerido? X  0715280

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

X   0717484

7 O procedimento está instruído com currículo detalhado do(s)
instrutor(es) do curso?   X  

8

É possível afirmar que é notoriamente reconhecido no
mercado o fornecedor do curso selecionado? Há elementos
que fundamentam o reconhecimento da alegada notoriedade
pelo demandante da contratação e/ou pelo destinatário dos
conhecimentos?

 X  

9
Existe na localidade sede do órgão, algum outro fornecedor
do conteúdo do curso selecionado e que tenha previsão de
realizar curso idêntico ou similar nos próximos meses (no
caso de evento fora do Estado)?

 X  

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 0717484

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

X  0717484

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os X   0720230
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12preços X   0720230

 
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  0715282

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  0717701

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  0717701

1 FGTS X   

2. INSS X   

3. Receita Federal X   

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido)  X

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X   

18Consta consulta ao CADIN? X   

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral
da União, disponível no Portal da Transparência?

X  
0717701

0719586

5. CONCLUSÃO
 

Registre-se  a necessidade de  se atualizar a
certidão relativa a tributos municipais. 

Concluindo, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017
(Normas de Contratação), e desde que atualizada a antedita
certidão, opina favoravelmente à contratação da empresa NP
TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, CNPJ:20.129.563/0001-
91, visando à participação do servidor Edney Vieira de
Almeida no Curso online ''Capacitação e Formação de
Pregoeiros com Enfoque no Decreto Federal 10.024/19
(incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o "Pregão
Express")'', a ser realizado no período de 23 a 24 de junho
do ano em curso, com carga horária de 12 (doze) horas, no
valor total de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta
reais), conforme proposta comercial (0715282), tudo
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

Registre-se, por oportuno, como noticiou a
SRACF (0717484),  que "A presente ação não
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se encontra prevista, para a unidade solicitante, no Plano
Anual de Capacitação/2020 - PAC/2020, objeto dos autos SEI
nº 0009155-59.2019.6.02.8000.", tema que se eleva à Alta
Administração.

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 16/06/2020, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 16/06/2020, às 17:49, 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
0720377 e o código CRC D3AE245B.

0003417-56.2020.6.02.8000 0720377v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de junho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1140 (0720377), opina
favoravelmente à contratação da empresa NP TREINAMENTOS E
CURSOS LTDA, CNPJ:20.129.563/0001-91, visando à participação
do servidor Edney Vieira de Almeida no Curso online ''Capacitação
e Formação de Pregoeiros com Enfoque no Decreto Federal
10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o
"Pregão Express")'', a ser realizado no período de 23 a 24 de junho
do ano em curso, com carga horária de 12 (doze) horas, no valor total
de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), conforme proposta
comercial (0715282), tudo com fundamento no art. 25, caput, da Lei
nº 8.666/93., RECONHEÇO, com fundamento no art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação nos autos, sugerindo
que seja autorizada a referida contratação.

 
Posto isso, faço os presentes autos conclusos a Vossa

Excelência, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº
8.666/93.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/06/2020, às 15:10, 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
0721237 e o código CRC 0F7B86A7.

0003417-56.2020.6.02.8000 0721237v1
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PROCESSO : 0003417-56.2020.6.02.8000
INTERESSADO : INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL
ASSUNTO : Autorização. Capacitação funcional. Servidor EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA.

 

Decisão nº 1737 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Cuida-se de encaminhamento, formalizado pela

Secretaria de Administração (0689201) após consulta às unidades
subordinadas (0683192), versando sobre a capacitação de pregoeiros
mediante a frequência a evento promovido pela Empresa Negócios
Jurídicos.

Acatada a sugestão pela Diretoria-Geral (0690266), foram
os autos direcionados à Secretaria de Gestão de Pessoas que,
segundo informação registrada pela Seção de Registro de Servidores,
Oficiais de Justiça e Autoridades (0717484), seria o curso
denominado “Capacitação e Formação de Pregoeiros com Enfoque no
Decreto Federal 10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20
e o "Pregão Express"), ofertado na modalidade on line durante os
dias 23 e 24 próximos. Salientou ainda que não há previsão do
evento, para a unidade demandante, no Plano Anual de Capacitações
– PAC, conquanto haja provisão orçamentária suficiente para a
liquidação da despesa correlata, acaso autorizada.

A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, em parecer
(0720377), opinou “... nos termos do inciso X, do Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de Contratação), e desde
que atualizada a antedita certidão... favoravelmente à contratação...
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93”.

Assim sendo, e ante à regularidade de tramitação do
feito, autorizo a contratação da empresa NP TREINAMENTOS E
CURSOS LTDA, CNPJ nº 20.129.563/0001-91, visando à participação
do servidor Edney Vieira de Almeida no Curso online ''Capacitação
e Formação de Pregoeiros com Enfoque no Decreto Federal
10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o
"Pregão Express")'', a ser realizado no período de 23 a 24 de junho
do ano em curso, com carga horária de 12 (doze) horas, no valor total
de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), conforme proposta
comercial (0715282).

Sigam os autos à Secretaria de Gestão de Pessoas para
que, observada a juntada, aos autos, da certidão referida pela
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, adote as demais providências
necessárias à efetividade desta decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/06/2020, às 18:06, 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
0722771 e o código CRC CA7B3427.
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
À CODES/SRACF para cumprimento da decisão

1737 0722771.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/06/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723041 e o código CRC 839EC49A.

0003417-56.2020.6.02.8000 0723041v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
Senhora Secretária,
 
Retorno os autos a Vossa Senhoria, informando a

impossibilidade de cumprir as determinações da Decisão 1737
(0722771), devido, s.m.j., à perda de objeto, tendo em vista o
presente Processo ter chegado a esta unidade, às 14h35 de
hoje, após o evento objeto destes autos já ter sido iniciado,
nesta data, pela manhã, ou seja, sem haver qualquer tempo
hábil para adoção de todas as providências prévias, ainda a
serem realizadas, a exemplo da emissão da respectiva Nota de
Empenho, encaminhamento da NE à empresa, inscrição do
servidor no curso, ciência ao servidor de sua inscrição,
dentre outras afins. Inclusive, esclareço que a certidão
relativa a tributos municipais, diligenciada pela Assessoria-
Jurídica da DG para a necessária atualização, é de
competência da SAD, e não desta Seção.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 23/06/2020, às 18:13, 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
0723476 e o código CRC D117D912.

0003417-56.2020.6.02.8000 0723476v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
Cumprimentando-o, e, em atenção à Informação

proveniente da SRACF/CODES, evento 0723476 , encaminho
os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e, s.m.j., ser
evoluido a apreciação superior.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/06/2020, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723535 e o código CRC 33D52E7C.
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DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Considerando a impossibilidade da participação do

servidor Edney Vieira de Almeida, no evento Capacitação e
Formação de Pregoeiros com Enfoque no Decreto Federal
10.024/19 (incluindo as inovações da Lei 13.979/20 e o
"Pregão Express"), tendo em vista a ausência de tempo hábil à
adoção das providências prévias à realização do curso,
conforme informado no Despacho GSGP 0723535, faço
retornar os autos à Secretaria de Administração para, em
havendo interesse, verificar a existência de curso com
conteúdo similar e demais providências de sua competência.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2020, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725125 e o código CRC F1CDBD56.

0003417-56.2020.6.02.8000 0725125v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2020.
 
 
À COMAP/SEPAT, para ciência do Despacho GDG

0725125, bem como, em havendo interesse, verificar a
existência de curso com conteúdo similar que atenda as
necessidades de capacitação do servidor Edney Vieira de
Almeida.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2020, às 19:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0727533 e o código CRC 08D79092.
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DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2020.
 
 
À SEPAT, para ciência do servidor Edney Vieira de

Almeida, do Despacho GDG 0725125, bem como do Despacho
GSAD 0727533.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/07/2020, às 14:22, 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
0729478 e o código CRC 70C30637.
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