
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3146 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

 
Senhora Secretária,
 
Como é cediço, a Resolução do TSE nº 22.595/2007, a

qual dispõe sobre a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS,
especificamente em seu artigo 3º, condiciona a continuidade da
percepção da GAS, por parte dos servidores ocupantes do cargo
de Técnico Judiciário da Área Administrativa com Especialidade em
Segurança Judiciária, à participação, com aproveitamento, em
Programa de Reciclagem Anual.

Em observância à referida norma, bem como ao previsto
no Plano Anual de Capacitação - Institucional/2020 (0654954),
submetemos ao crivo da alta administração deste Tribunal, a título
de sugestão, duas propostas de contratação de cursos, na
modalidade EAD, uma encaminhada por Pessoa Física (0702010) e a
outra por Pessoa Jurídica (0702003), para que, após analisadas, e se
for do interesse e anuência superior, indique a mais adequada para
ministrar um curso sobre tema afeto à respectiva área de atuação,
aos 04 (quatro) servidores deste Tribunal, que atualmente ocupam
esse cargo e percebem a GAS (ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS,
ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO, CARLOS ANTÔNIO
VIEIRA COSTA e KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI).

Segue abaixo um quadro-resumo das citadas propostas:
Empresa

promotora Curso Custo
total(R$) Proposta

Contreseg Atividade de Inteligência
no Poder Judiciário 3.400,00 Doc. 0702003

Rodrigo
Hazin do
Nascimento

Atualização da segurança
judiciária para
manutenção da
Gratificação por
Atividade de Segurança
(GAS) - Controle de

2.000,00 Doc. 0702010

Informação 3146 (0701776)         SEI 0004960-94.2020.6.02.8000 / pg. 1



Acesso e Uso
Diferenciado da Força

*Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
 

Para subsidiar o ato decisório, juntamos as
documentações, consultas e certidões para análise da situação fiscal
dos proponentes das capacitações em tela, ao tempo em que
informamos a existência de verba orçamentária na ação de
Capacitação de Recursos Humanos para atender à demanda em
apreço, independentemente de qual proposta for escolhida.

Destarte, aguardamos o retorno do autos com
as deliberações que o caso requer, com vistas à adoção das medidas
subsequentes por parte desta unidade.

 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 12/05/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 17:14, 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
0701776 e o código CRC E848FDE0.

0004960-94.2020.6.02.8000 0701776v39
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1. Apresentação  

 

A CONTRESEG é uma empresa de referência na capacitação e desenvolvimento 

profissional de Agentes de Segurança Judiciária de todo o Brasil pela excelência de seus 

cursos presenciais na área de Segurança. Os instrutores são altamente capacitados e com 

profundo conhecimento sobre a realidade da Segurança Judiciária, configurando-se em um 

grande diferencial dos cursos. A CONTRESEG possui a chancela de Atestados de Capacidade 

Técnica emitidos por órgãos da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça 

Militar da União, comprovando o compromisso com a qualidade do serviço prestado.     

A CONTRESEG reafirma seu compromisso com a evolução da Segurança Judiciária ao 

ampliar seu portfólio de cursos para contemplar a modalidade de EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 

Tendo em vista a crescente demanda por cursos de formação para Agentes de Segurança 

Judiciária, inclusive para percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), a 

importância de minimizar os custos financeiros, diretos e indiretos, para a Administração dos 

cursos presenciais, a necessidade de ampliar o acesso a uma capacitação de qualidade 

para Agentes de Segurança de todo o Brasil e, sobretudo, a adequação à Resolução 159, 

de 12 de novembro de 2012 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre as 

diretrizes financeiras e administrativas para formação de magistrados e servidores do Poder 

Judiciário. Essa Resolução prevê em seu Artigo 15 que “deverá ser priorizado o uso da 

educação a distância como forma de melhor aplicação de recursos públicos”.  

 

2. Órgãos que contrataram com a CONTRESEG na modalidade a distância 

Tribunal Eleitoral de Rondônia 

Tribunal Eleitoral de Alagoas 

Tribunal Eleitoral do Piauí 

Tribunal Eleitoral do Maranhão 

Tribunal Eleitoral de Santa Catarina 

Tribunal Eleitoral de Mato Grosso do Sul 

Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região 

Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região 

Tribunal Regional do Trabalho 22ª Região 
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3. Objetivo do Curso: 

 Desenvolver competências para atuação do profissional de segurança na atividade de 

inteligência. 

 

4. Metodologia e Dinâmica do Curso  

 O curso será realizado totalmente a distância pela plataforma de e-learning Moodle, na 

página de educação a distância da CONTRESEG 

(http://ead.contreseg.com/login/index.php). 

 O curso é composto de conteúdos relacionados à atuação do Agente de Segurança 

Judiciária, de modo a desenvolver habilidades e competências necessárias para o bom 

desempenho profissional.  

 A avaliação de desempenho em cada disciplina será pautada pela observância da 

participação nas atividades propostas, interação com os demais participantes do curso e 

realização de atividade prática de Análise de Segurança.  

 A avaliação exigirá a realização de atividades que contemplem a aplicação dos 

conteúdos abordados ao contexto de trabalho (Análise de Segurança). 

 As estratégias de ensino valorizarão o estímulo ao debate e à reflexão crítica acerca da 

realidade profissional de cada participante. 

 Os recursos utilizados serão: 

 Fórum 

 Estudos de caso 

 Análise de ambientes reais 

 Vídeos 

 Apostilas, Artigos 

 Questionários 

 Será designado um instrutor/tutor com notável conhecimento na área e amplo 

conhecimento sobre a realidade da Segurança Judiciária.  
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5. Conteúdo Programático  

 

6. Investimento 

 

 

 

7. Período de Realização 

O curso tem duração de 20 (vinte) dias corridos para cada turma. 

Data a definir  

 

 

8. Pagamento 

Já estão inclusas as despesas com impostos, taxas e contribuições incidentes sobre a 

contratação. A proposta tem validade de 01 (um) ano. 

Disciplina Conteúdo programático Horas/aula 

Atividade de 

Inteligência no 

Poder Judiciário 

 

1.  Conceito. 

1.1 História da Inteligência no Brasil 

1.2 A Atividade de Inteligência no Poder Judiciário. 

2.  Tipos de conhecimento produzidos pela 

inteligência. 

2.1 Documentos de inteligência.  

3.  Fontes de dados.  

4.  Princípios.  

5.  Metodologia da produção do conhecimento. 

6.  Contra inteligência. 

7.  Engenharia Social. 

7.1 Contraengenharia social. 

30h/a 

CARGA HORÁRIA TOTAL 30 h/a 

Custo por aluno  Custo para 04 participantes 

850,00 (oitocentos e cinquenta reais) 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) 
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Formas de Pagamento:  

Por meio de Nota de Empenho em favor da CONTRESEG – Consultoria e Treinamento em 

Segurança, CNPJ 14455986/0001-07 ou por transferência bancária – Banco do Brasil, 

Agência. 0826-5, Conta-Corrente 43767-0. Ambas após a confirmação da inscrição 

10. Contatos 

CONTRESEG  - Consultoria e Treinamento em Segurança 

SBS, Quadra 02, Bl. E, Sala 206, R07 – Ed. Prime – Brasília/DF – CEP 70070-120  

CNPJ: 14455986/0001-07   E-mail: contreseg.df@gmail.com   

Telefones: (61) 4063-9560  

                 (61) 9873-7826 (Luciano Lopes – Coordenador de Educação a Distância) 

 

maio de 2020 
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO <rodrigo.hazin@trt6.jus.br> 
Para: "codes List Member" <codes@tre-al.jus.br>
Data: 30/04/2020 09:46 AM

Assunto: [codes] CURSO DE RECICLAGEM GAS - AGENTES DE
SEGURANÇA - MODALIDADE EAD

Bom dia, prezados!

Considerado os efeitos da pandemia do COVID-19, e as restrições trazidas pelos protocolos de

prevenção e contenção do vírus, apresentamos a possibilidade de realização do curso de reciclagem

da GAS dos agentes de segurança do TRE/AL através de curso online, modalidade EaD (ensino a

distância).

Trabalhamos com a realização da Reciclagem da GAS em EaD desde 2016, tendo executado essa

modalidade de ensino junto a diversos órgão do Judiciário Federal.

Apenas o Teste Físico, caso necessário, necessita ser presencial, mas, é possível a realização de tal

evento em horários individualizados, respeitando as orientações da OMS e evitando qualquer tipo

aglomeração. 

Havendo interesse do TRE/AL, podemos enviar proposta individualizada para análise.

Abaixo, enviamos a lista de órgão com os quais já trabalhamos em cursos de reciclagem EaD e os

módulos que temos disponíveis.

INSTITUIÇÕES QUE JÁ REALIZARAM A RECICLAGEM DA GAS EM EAD CONOSCO:

1. JFCE (2016, 2017);

2. JFRN (2016, 2018);

3. JFPB (2016, 2019);

4. JFPE (2015, 2017, 2019);

5. JFAL (2016, 2018);

6. JFSE (2016, 2017);

7. JFMS (2016, 2019);

8. JFSP (2019);

9. TRF5 (2016, 2018);

10. TRT14 (RO/AC) (2019, 2020);

11. TRT21 (RN) (2019);

12. TRT6 (PE) (2018, 2019, 2020);

13. TRT5 (BA) (2019, 2020);

14. TRE/PE (2020).

MÓDULOS DISPONÍVEIS EM EAD:
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1. CONTROLE DE ACESSO (20 horas)

- Conceito e definições de controle de acesso;

- Introdução à abordagem;

- Revista pessoal;

- Embasamento legal da revista pessoal e do controle de acesso;

- Conceito, funcionamento e procedimentos do portal detector de metal (pórtico);

- Conceito, funcionamento e procedimentos do scanner (raio-x);

- Conceito e aplicabilidade do detector de metais portátil;

- Análise de imagens do scanner (raio-x);

- Identificação de armas de fogo e objetos contundentes/cortantes através de imagens de raio-x.

2. USO DIFERENCIADO DA FORÇA (10 horas)

- Entender o conceito e fundamentos do Uso Diferenciado da Força;

- Conhecer os níveis de uso da força;

- Entender o conceito e classificações das tecnologias de menor potencial ofensivo;

- Conhecer as situações onde a utilização de tecnologias menos letais é aceitável.

3. PRESERVAÇÃO DE LOCAL DE CRIME (10 horas)

- Conceito de local de crime;

- Vestígio, evidência e indício;

- Isolamento e preservação do local;

- Classificação do local de crime;

- Tarefas do agente se segurança frente ao local de crime;

- Investigação preliminar (Ato CSJT GP 318/2014).

4. PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO (08 horas)

- Fases e classes de incêndio;

- Métodos de extinção do fogo;

- Componentes de um extintor;

- Tipos de extintor de incêndio;

- Inspeções periódicas no extintor de incêndio;

- Funcionamento do extintor;

- Princípios básicos para localização do extintor;

- Cuidados práticos com botijões de gás;

- Procedimentos gerais em caso de emergência com fogo.

5. GERENCIAMENTO DE CRISES E CONFLITOS(10 horas)

- Entender o conceito de conflitos e crises;

- Conhecer os fundamentos da negociação e mediação;

C h l i á i l ã d i
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- Conhecer as alternativas táticas para resolução de crises;

- Entender o papel do agente de segurança ao se deparar com uma crise.

6. SEGURANÇA FÍSICA DAS INSTALAÇÕES (07 horas)

- Conceito de segurança física das instalações;

- Riscos, ameaças e vulnerabilidades;

- Objetivos e planejamento da segurança patrimonial;

- Princípios da segurança patrimonial

- Meios de proteção;

- Ferramentas de busca.

7. TEORIA SOBRE BLINDAGENS ARMAMENTO E TIRO (08 horas)

- Conceito e definições;

- Níveis de proteção balística;

- Utilização de blindagens;

- Diferentes tipos de blindagens;

- Caracterização da pistola;

- Fundamentos do tiro;

- Calibres de arma de fogo.

8. BÁSICO SEGURANÇA DE AUTORIDADES (15 horas)

- Conceitos preliminares;

- Procedimentos em deslocamentos a pé;

- Procedimentos em deslocamentos motorizados;

- Comportamento do agente junto à autoridade;

- Tipos de embarque e desembarque;

- Princípios do serviço de segurança de autoridades do Judiciário;

- Técnicas de reação em emboscadas;

- Planejamento de missões de segurança de autoridades.

Estamos à disposição!

Att.

Rodrigo Hazin

Agente de segurança - TRT6

81 99383-3881
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PROJETO BÁSICO

CURSO DE RECICLAGEM PARA MANUTENÇÃO DA 
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SEGURANÇA 

(GAS) 2020

MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA (EaD)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2020
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I – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. TÍTULO DO PROJETO: Curso de atualização da segurança judiciária para 
manutenção da Gratificação por Atividade de Segurança (GAS).

2. NATUREZA DO PROJETO: 

Programa de reciclagem anual,  conforme disposto na Lei  11.416 de 15 de 
dezembro de 2006 e Portaria Conjunta nº 03 de 31 de maio de 2007, para 
continuidade da percepção da GAS pelos técnicos judiciários, especialidade 
segurança (agentes de segurança), do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

3. MODALIDADE: 

Curso ministrado na modalidade a distância (EaD), composto por 2 módulos, 
quais sejam: 

1. Controle de Acesso (20 horas);
2. Uso Diferenciado da Força (10 horas).

4. AMBIENTE ORGANIZACIONAL:

Plataforma moodle do Contratado (moodlecloud.com).

5. CARGA HORÁRIA: 

O curso terá carga horária total de 30 horas/aula, conforme descrito no item 03.

6. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO E NÚMERO DE TURMAS:

Período de execução a ser definido pelo TRE/AL.

7. ELABORAÇÃO CONTEÚDO E TUTORIA DOS MÓDULOS:

Nome: Rodrigo Hazin do Nascimento
Profissão: Agente de segurança do Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região
Telefone:  (81) 99383-3881
E-mail: r  odrigo.hazin@trt6.jus.br  

8. ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE MOODLE: 

Todo o ambiente e logística do curso será administrado pelo contratado, o qual, 
após a contratação, enviará ao TRE/AL os dados para login dos servidores 
inscritos no curso.
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9. CONTRATAÇÃO E INVESTIMENTO

A contratação do curso será através de pessoa física (CPF), sendo RODRIGO 
HAZIN DO NASCIMENTO (CPF 047.364.394-40) responsável pela elaboração 
do conteúdo e tutoria do curso.

Ao final da ação, será emitida uma Nota Fiscal Avulsa (NFA-e) pelo contratado 
a fim de instruir o pagamento da devida nota de empenho, através de depósito 
na conta corrente do contratado, cujos dados se encontram abaixo:

NOME: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

CPF: 047.364.394-40

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 2679-4

CONTA CORRENTE: 8278-3

A contratação poderá ser realizada por inexigibilidade de licitação conforme 
artigo 25, inciso II, parágrafo segundo, c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
nº 8.666/1993.

O valor da contratação do curso é de R$ 500,00 por aluno, totalizando R$ 
2.000,00 (dois mil reais) de acordo com o número de alunos (04) mencionados 
na solicitação da proposta.
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II – ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

1. Objetivos do Evento 

1.1. Objetivo Geral: 

     - Prover e/ou atualizar conhecimentos relativos à execução do serviço de 
segurança  institucional,  visando  a  capacitação  contínua  e  consequente 
melhora da qualidade do serviço prestado pela Seção de segurança.

1.2. Objetivos Específicos por módulo:

1.2.1. Controle de Acesso

 Conhecer os conceitos e definições relativos ao controle de acesso;
 Diferenciar revista pessoal e abordagem;
 Conhecer  os  aspectos  relevantes  ao  planejamento  do  controle  de 

acesso;
 Conhecer  a legislação que embasa o controle de acesso e a revista 

pessoal;
 Conhecer as tecnologias biométricas de controle de acesso;
 Entender o funcionamento e procedimentos dos portais detectores de 

metais;
 Entender o funcionamento e procedimentos dos scanners (raio-X);
 Vivenciar  a  identificação  de  armas  de  fogo  e  outros  materiais 

potencialmente perigosos através de imagens do scanner.

1.2.2. Uso Diferenciado da Força

 Identificar os níveis de utilização da força e a ação adequada em cada 
situação;

 Entender o conceito de equipamentos de menor potencial ofensivo;
 Conhecer a legislação vigente acerca do uso progressivo da força;
 Identificar em que situações o uso de armas não letais é recomendável.
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2. Estrutura Curricular e Conteúdo Programático

UNIDADE CURRICULAR NOME 
CARGA 

HORÁRIA

CRONOGRAMA (PREVISTO)
INÍCIO

(dd/mm/aa)

TÉRMINO

(dd/mm/aa)

Módulo 1
(Controle de acesso)
- Conceito e definições de controle 
de acesso;
- Introdução à abordagem;
- Revista pessoal;
- Embasamento legal da revista 
pessoal e do controle de acesso;
- Conceito, funcionamento e 
procedimentos do portal detector 
de metal (pórtico);
- Conceito, funcionamento e 
procedimentos do scanner (raio-
x);
- Conceito e aplicabilidade do 
detector de metais portátil;
- Análise de imagens do scanner 
(raio-x);
- Identificação de armas de fogo e 
objetos contundentes/cortantes 
através de imagens de raio-x.

- Conteudista: 

Rodrigo Hazin 

do Nascimento

- Tutor: 

Rodrigo Hazin 

do Nascimento

20h/a A definir com 
TRE/AL 

A definir com 
TRE/AL

Módulo 2
(Uso Diferenciado da força)

- Conceitos e definições;
- Legislação uso da força;
- Níveis de força progressiva;
- Tipos de instrumentos de menor 
potencial ofensivo;
- Necessidade de uso da força

- Conteudista: 

Rodrigo Hazin 

do Nascimento

- Tutor: 

Rodrigo Hazin 

do Nascimento

10h/a A definir com 
TRE/AL 

A definir com 
TRE/AL

3. Metodologia por módulo:

3.1. CONTROLE DE ACESSO

3.1.1. Leitura de textos para entendimento de conceitos e doutrinas;
3.2.2. Imagens para ilustração de situações reais e “ligação” entre a teoria e a 
prática;
3.1.3. Fórum de discussão com o objetivo  de visualizar  o  tema através de 
outros pontos de vista e estimular o raciocínio crítico;
3.1.4. Atividade final (prova objetiva) visando obter uma mensuração direta do 
conhecimento adquirido.

3.2. USO DIFERENCIADO DA FORÇA

3.2.1. Leitura de textos para entendimento de conceitos e doutrinas;
3.2.1.   Vídeos e imagens   para ilustração de situações reais e “ligação” entre a 
teoria e a prática;
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3.2.3. Fóruns de discussão para estimulação do pensamento crítico e 
resolução de situações;
3.2.4. Atividade final (prova objetiva) visando obter uma mensuração direta do 
conhecimento adquirido.

4. Avaliação por Módulo

MÓDULO 01 – CONTROLE DE ACESSO

ATIVIDADE NOTA MÁXIMA

Leitura do módulo Atividade não pontuada

Fórum de discussão 10 pontos

Exercício objetivo 40 pontos

TOTAL DE PONTOS 50

MÓDULO 02 – USO DIFERENCIADO DA FORÇA

ATIVIDADE NOTA MÁXIMA

Leitura do módulo Atividade não pontuada

Fórum de discussão 10 pontos

Exercício objetivo 40 pontos

TOTAL DE PONTOS 50

TOTAL DE PONTOS DO CURSO 100

Para  conclusão  do curso  com aproveitamento,  o  aluno  deverá  somar,  no  mínimo,  70 
pontos.

5. Resultados Esperados 

- Promover  a  discussão  sobre  as  atividades  inerentes  a  segurança 
institucional;
- Prover  conhecimentos  inerentes  à  eficiente  execução  do  serviço  de 
segurança; 
- Promover a reflexão acerca da atuação dos agentes de segurança e sua 
importância para a efetiva prestação jurisdicional.

6. Recursos 

- Plataforma MOODLE do Contratado.
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7. Cronograma de Entrega do Conteúdo

O curso estará pronto  para  ser  rodado,  no mínimo,  10 dias antes  da data 
prevista para início.

Recife, 12 de maio de 2020

____________________________
RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

        Agente de segurança – TRT6

                Mat.: 30860002710

              CPF.: 047.364.394-40
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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: 14.455.986/0001-07

Razão Social: CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI

Nome Fantasia: CONTRESEG TREINAMENTO EM SEGURANCA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/11/2020

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 (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 13/09/2020

FGTS 07/07/2020

Trabalhista Validade: 06/11/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/07/2018 (*)

Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2019 (*)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: 11/05/2020 15:19 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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11/05/2020 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=14455986000107&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

14455986/0001-07

Data da consulta: 11/05/2020 17:30:15
Data da última atualização: 11/05/2020 12:00:11

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 - INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 

 
 
 
 
 
 
 
Empresa CONTRESEG – Consultoria e Treinamento em Segurança, inscrita 

no CNPJ nº14455986/0001-07 sediada na Rua SBS, Quadra 02, Bl. E, Sala 206, R07 – Ed. 

Prime município de Brasília Estado Distrito Federal 
 
Declara sob as penas da lei: 
 
- Não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica 
da área encarregada da licitação. 
 
Declara ainda ter conhecimento de que: 
 
- A vedação do parágrafo anterior se estende às contratações deflagradas quando os magistrados e 
servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, 
assim como as iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização;  
 
- É permitida a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de 
magistrados de primeiro e de segundo graus atuantes exclusivamente na jurisdição, assim como de 
servidores que, embora ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança (a exemplo dos 
servidores da área judiciária, como diretores de secretaria, assistentes/assessores de magistrados), 
não atuem na linha hierárquica que vai da Administração ao dirigente máximo da entidade, por não 
vislumbrar, via de regra, risco potencial de contaminação do processo licitatório; e 
 
- Nada obsta que a Administração vede a contratação de empresa pertencente a parente de 
magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo, a exemplo dos 
atuantes exclusivamente na área judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco potencial 
de contaminação do processo licitatório. 
 
 
 

Brasília-DF, 14 de agosto de 2019 
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03736944403Usuário:

11/05/2020 17:03:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI Adimplente14455986

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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03736944403Usuário:

11/05/2020 17:00:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO Adimplente04736439440

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, 12 de maio de 2020.
À CODES/SRACF para instrução do que se pede,

conforme evento 0701776.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 13/05/2020, às 15:33, 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
0702934 e o código CRC 261DA503.

0004960-94.2020.6.02.8000 0702934v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste expediente para

encaminhar, os presentes autos, esclarecendo tratar-se de
procedimento, inaugurado pela SRACF, informando, com base
nos preceitos contidos na Resolução do TSE nº
22.595/2007, que a continuidade da percepção da GAS, por
parte dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário
da Área Administrativa com Especialidade em Segurança
Judiciária, depende da participação destes, com
aproveitamento, em Programa de Reciclagem Anual.

Assim, a referida Seção, por meio do evento
0701776, procedeu a minuciosa instrução, para buscar
propostas de contratações, apresentando nestes, a título de
sugestão, duas propostas de contratação de cursos, na
modalidade EAD,  para que, após analisadas, e se for do
interesse e anuência superior, seja indicada qual a mais
adequada para ministrar um curso sobre tema afeto à
respectiva área de atuação, aos 04 (quatro) servidores deste
Tribunal, que atualmente ocupam esse cargo.

Isto posto, evoluo os autos, a Vossa Senhoria, para
apreciação e deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 14/05/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703568 e o código CRC CBF9B6BD.

0004960-94.2020.6.02.8000 0703568v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2020.
À Secretaria de Administração para a analisar e

indicar a opção de curso mais efetiva dentre as ofertadas na
Informação 3146 (0701776), para participação no Programa
de Reciclagem Anual, necessário aos ocupantes do cargo
de Técnico Judiciário da Área Administrativa com
Especialidade em Segurança Judiciária, considerando o
conteúdo e adequação às necessidades deste Regional.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/05/2020, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704905 e o código CRC A813F2D6.

0004960-94.2020.6.02.8000 0704905v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0704905, entre os

dois cursos indicados,  opino pela contratação do treinamento
proposto pelo servidor do TRT - 6° Região, Rodrigo Hazin do
Nascimento, considerando a vasta experiência demonstrada e
ainda o fato de ter ministrado curso, neste ano, 
ao TRE/PE, sem olvidar de se tratar da proposta de melhor
preço.

De todo modo, para melhor instruir a comtratação,
sugiro, com a devida vênia, que se busque, junto aos órgãos
indicados, os respectivos atestados de capacidade técnica.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2020, às 20:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707239 e o código CRC B8A6F0F6.

0004960-94.2020.6.02.8000 0707239v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
Nos termos das informações prestadas pelo Sr.

Secretário de Administração (0707239), remetam-se os autos à
Secretaria de Gestão de Pessoas para prosseguimento do
feito, visando à contratação, objeto do presente processo.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/05/2020, às 09:49, 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
0708061 e o código CRC CC55D0D3.

0004960-94.2020.6.02.8000 0708061v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À CODES/SRACF para as providências pertinentes

ao Despacho GDG 0708061.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/05/2020, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708505 e o código CRC F2D1D9FB.

0004960-94.2020.6.02.8000 0708505v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
Senhora Secretária, 
 
Conforme sugerido no Despacho GSAD(0707239),

anexamos os atestados de capacidade técnica de três
contratações, bem como, o currículo do Rodrigo
H a z i n ( d o c u m e n t o s 0713585,
0713586, 0713587 e 0713597) para conhecimento e
prosseguimento do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 01/06/2020, às 14:47, 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
0713581 e o código CRC BCA8A0C8.

0004960-94.2020.6.02.8000 0713581v1

Despacho SRACF 0713581         SEI 0004960-94.2020.6.02.8000 / pg. 34



25/05/2020 SEI/TRE-PE - 1183609 - Certidão
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
 Av. Gov. Agamenon Magalhães, 1.160 - Bairro Graças - CEP 52010904 - Recife - PE

 

CERTIDÃO Nº 8149/2020 - TRE-PE/PRES/DG/SGP/COEDE/SEDOC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 

Atestamos para os devidos fins, que o servidor RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, inscrito no CPF n.
047364394-40, ministrou o curso de RECICLAGEM ANUAL DA GAS, realizado no período de 21 a
25/10/2019, com carga horária de 32 horas-aula, em turma fechada para os servidores do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Declaramos também que o instrutor RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO comprovou aptidão no
desempenho de suas atividades, cumprindo prazos e o objeto da contratação.

Declaramos ainda a habilidade na condução do curso e experiência profissional, especialmente quantos aos
assuntos relativos asegurança judiciária.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO NEPOMUCENO NEGROMONTE, Chefe de
Seção, em 25/05/2020, às 12:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1183609 e o código
CRC 8B8A645F.

0019535-27.2019.6.17.8000 1183609v3
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DA ESCOLA JUDICIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que os senhores PETRUS BARRETO DA
CUNHA -  CPF:  509.843.064-04 e RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO -  CPF:
047.364.394-40, forneceram/executaram para esta instituição: Tribunal Regional do
Trabalho da 14ª Região, inscrita no CNPJ: 03.326.815/0001-53, o serviço abaixo
especificado: 

“CURSO DE RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA/

2019”, na modalidade semi-presencial, dividido em duas turmas, da seguinte

forma:

 Modalidade a Distância - 1ª Turma: 06 a 23 de maio de 2019 e 2ª Turma: 05 
a 22 de agosto de 2019.

 Modalidade Presencial (TAF) - 1ª Turma: 06 de junho de 2019 e 2ª Turma: 05
de setembro de 2019.

Atesto  ainda  que  tal  serviço  foi  executado  satisfatoriamente,  não
existindo  em nossos  registros,  até  a  presente  data,  fatos  que  desabonem  sua
conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho-RO, 25 de maio de 2020.

(Assinado digitalmente)

ELIZETE OLIVEIRA MENDONÇA

Secretária Executiva da Escola Judicial
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29/05/2020 SEI/TRF5 - 1563343 - Atesto

https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1696171&infra_sistem… 1/1

JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO
 

ATESTO

Declaramos para os devidos fins que RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o
número 047.364.394-40, ministrou o Curso de Reciclagem da GAS dos agentes de segurança da Justiça
Federal de Pernambuco e suas Subseções, realizado em 2019, na modalidade EaD (ensino à distância).

 

Declaramos também que o instrutor interno RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO comprovou aptidão no
desempenho de suas atividades, cumprindo prazos e o objetivo da contratação.

 

Declaramos ainda a habilidade na condução do curso e experiência profissional, especialmente quanto ao
domínio de assuntos relacionados à segurança institucional no âmbito do Poder Judiciário Federal.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NATHIENE ALENCAR DE SÁ, SUPERVISOR DE
SEÇÃO, em 29/05/2020, às 21:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1563343 e o
código CRC E69C8D7D.

0002894-73.2020.4.05.7500 1563343v2
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RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

Formação Acadêmica

- Graduado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco (UPE)
e Universidade do Porto (UP – Portugal)
*Aluno Laureado turma 2006.1

- Pós-graduado em Segurança Corporativa pelo Instituto de Ensino AVM.

Experiência na área de segurança

- Agente de segurança do TRT6 desde 2011;

- Idealizador, fundador e integrante do Grupo Especial de Segurança do TRT 6ª Região;

- Segurança e escolta de várias autoridades nacionais (Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Luís 
Roberto Barroso etc...) e internacionais (Shona Simon – Presidente dos Tribunais do Trabalho da 
Escócia; Kailash Satyarhi – Nobel da Paz 2014, etc.)

- Integrante da Brigada de Incêndio do navio Splendour of the Seas (Royal Caribbean);

Cursos na área de Segurança

- Estágio de Lutas Militares (Formação de Instrutores) – 4º Batalhão de Polícia do Exército - Recife

* 2º Lugar Geral (02 de turma)

- Estágio de Adaptação à Caatinga – 72º Batalhão de Infantaria Motorizada – Petrolina

* 2º Lugar Geral (02 de turma)

- Curso de Preservação de Local de Crime – SENASP/MJ – EaD

- Curso Formação de Instrutores de Tecnologias Não Letais – Condor Não Letais – Rio de Janeiro

- Curso de Negociação e Resgate de Refém – CATI/SWAT – Recife

- Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades – 4º Batalhão de Polícia do Exército - Recife

- Curso Internacional STCW (Curso básico de segurança em navios) – Seaman Náutica – Santos

- Curso de combate a incêndios em embarcações – Royal Caribbean - “Embarcado”

- Curso de Segurança e Proteção de Autoridades – Casa Militar/PE – Recife

*2º Lugar Geral (02 de turma)

- Curso de Imobilizações Táticas – CATI/SWAT – Recife

- Curso de Aperfeiçoamento da Segurança Judiciária – AGEPOLJUS – Brasília

- Curso operador de Taser e Espargidores de Pimenta – Polícia Rodoviária Federal – Recife

- Curso de Primeiros socorros e RCP – Cruz Vermelha Americana – New Hampshire/EUA
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Cursos MINISTRADOS no Poder Judiciário Federal – Modalidade PRESENCIAL:

- Curso de Autoproteção para Magistrados do TRT6 – 2014 e 2018;

- Curso de Autoproteção para oficiais de justiça JFPE e TRT6 – 2015;

- Curso de combate e prevenção a incêndios para servidores TRT6 – 2014 e 2015;

- Curso de Nivelamento da segurança judiciária TRT 13ª Região (Paraíba) - 2014;

- Curso de direção preventiva e escolta VIP para motoristas e seguranças do TRT6 - 2016;

- Curso de reciclagem anual (GAS) para agentes de segurança do TRE/PE – 2015, 2016, 2017 e 
2018;

- Curso de formação de operadores de tecnologias não letais para PM e CBM/PE - 2013;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da JFPE – 2013, 2014 e 2016;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da JFSE – 2015 e 2018;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da TRF5 - 2015;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da TRT6 – 2017, 2019;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da JFAL – 2017;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da TRT19 – 2019;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da TRT16 – 2019;

- Curso de Combate e prevenção a princípios de incêndio TRT21 – 2019;

Cursos MINISTRADOS no Poder Judiciário Federal – Modalidade EaD (Ensino à Distância):

- Curso de reciclagem da GAS para JFPE – 2015 e 2017;

- Curso de reciclagem da GAS para JFCE – 2016 e 2017;

- Curso de reciclagem da GAS para JFRN – 2016 e 2018;

- Curso de reciclagem da GAS para JFPB – 2016;

- Curso de reciclagem da GAS para JFAL – 2016 e 2018;

- Curso de reciclagem da GAS para JFSE – 2016 e 2017.

- Curso de reciclagem da GAS para JFMS – 2016;

- Curso de reciclagem da GAS para TRT6 – 2018, 2019 e 2020;

- Curso de reciclagem da GAS para TRF5 – 2016 e 2018;

- Curso de reciclagem da GAS para TRT21 – 2019;

- Curso de reciclagem da GAS para TRT14 – 2019, 2020;

- Curso de reciclagem da GAS para TRT5 – 2019, 2020.
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ALGUNS RECONHECIMENTOS

*2º Lugar Geral – Estágio de Adaptação a Caatinga – 72º Batalhão de Infantaria Motorizada – EB

*2º Lugar Geral – Curso de Segurança e Proteção *Agradecimento AMATRA 6ª Região pelo curso de 
de Autoridades – Casa Militar/PE  Autoproteção (Proteção à vida).
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  * Atestado Capacidade técnica JFPE

*Agradecimento Vara Trabalhista de Belo Jardim pelo curso de Prevenção e Combate a princípios de      
incêndio.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
Senhor Diretor,
Trata-se de apresentação de propostas, oriunda da

SRACF, com vistas à participação dos agentes de segurança deste
Tribunal em curso obrigatório para manutenção das gratificações por
eles recebidas, cuja ação possui previsão no Plano Anual de
Capacitação 2020 e há verba suficiente para atendê-la. O Curso será
promovido na modalidade EAD.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
3146 0701776, 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 01/06/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713750 e o código CRC 51726784.

0004960-94.2020.6.02.8000 0713750v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
Instruída à demanda referente à capacitação dos

agentes de segurança desta Tribunal, encaminho os autos à
Assessoria Jurídica para a competente análise e
pronunciamento acerca da legalidade da contratação em tela.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/06/2020, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713826 e o código CRC B2650C2B.

0004960-94.2020.6.02.8000 0713826v1
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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.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
 Em face da proposição de contratação de

cursos online na modalidade EAD (0702003 e 0702010),
impende trazer aos autos a necessária verificação da
compatibilidade de preços. 

 
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 03/06/2020, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 03/06/2020, às 14:54, 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
0715265 e o código CRC 33F4BE73.

0004960-94.2020.6.02.8000 0715265v1
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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 SEIC para instrução da contratação quanto à aferição

da compatibilidade de preços.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/06/2020, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715446 e o código CRC 8677D388.

0004960-94.2020.6.02.8000 0715446v1
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E-mail - 0715735

Data de Envio: 
  03/06/2020 19:15:03

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

Para:
    rodrigo.hazin@trt6.jus.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Curso de atualização da segurança

Mensagem: 
  Boa Noite,

Tendo em vista a contratação para o Curso de atualização da segurança judiciária para manutenção da
Gratificação por Atividade de Segurança (GAS), necessitamos de algumas notas de empenho ou fiscais
que comprovem o preço praticado para a capacitação junto a outros órgãos públicos e de preferência
federais, em tempo solicitamos ainda o envio das certidões de regularidade fiscais, bem como declaração
de inexistência de nepotismo, modelo em anexo.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
SEIC-TRE-AL

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
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                         SERVICO PUBLICO FEDERAL

 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

                        N O T A  D E  E M P E N H O

                                                                  PAGINA:   1

 EMISSAO    : 05Abr19 NUMERO: 2019NE000768 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA

 EMITENTE   : 080007/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO

 CNPJ       : 02839639/0001-90 FONE: (71)3319-7516/7043/7607

 ENDERECO   : RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE ED. MINISTRO CARLOS C.COSTA

 MUNICIPIO  : 3849 - SALVADOR                            UF: BA CEP: 40050-000

 CREDOR     : 047364394-40 - RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

 ENDERECO   : AV CAIS DO APOLO 739

 MUNICIPIO  : 2531 - RECIFE                              UF: PE CEP: 50000-000

 TAXA CAMBIO:

 OBSERVACAO / FINALIDADE

 VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR ROD

 RIGO HAZIN DO NASCIMENTO, PARA MINISTRAR O CURSO EAD DE RECICLAGEM DE AGENTES

 DE SEGURANÇA: MÓDULO I- GERENCIAMENTO DE CRISES E CONFLITOS: 08 HORAS;E, MÓDUL

 CLASS : 1 15106 02122057142560029 084942 0100000000 339036 000000

 TIPO  : GLOBAL     MODAL.LICIT.: NAO SE APLICA

 AMPARO:                   INCISO:        PROCESSO: 3656/2019

 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: BA /

 ORIGEM DO MATERIAL      :

 REFERENCIA:                                   NUM. ORIG.:

 VALOR ORIGINAL :               4.389,48

 QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*******

 ******************************************************************************

 ******************************************************************************

 ******************************************************************************

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

 ND: 339036 SUBITEM: 28 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN

 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:              4.389,48

                                        VALOR DO SEQ. :              4.389,48

 VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR ROD

 RIGO HAZIN DO NASCIMENTO, PARA MINISTRAR O CURSO EAD DE RECICLAGEM DE AGENTES

 DE SEGURANÇA: MÓDULO I- GERENCIAMENTO DE CRISES E CONFLITOS: 08 HORAS;E, MÓDUL

 O II - USO DIFERENCIADO DA FORÇA: 07 HORAS. COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 15 (QUI

 NZE) HORAS. PROAD 3656/2019.

                                          T O T A L  :               4.389,48

        -----------------------------          -----------------------------

        TARCISIO JOSE F. DOS REIS              CARLOS ALBERTO M DOS SANT

        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO

TARCISIO
JOSE
FILGUEIRA
S DOS REIS

CARLOS
ALBERTO
MARINHO
DOS
SANTOS
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL
Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 128 - Bairro Parque dos Poderes - CEP 79037-102 - Campo Grande - MS - www.jfms.jus.br

NOTA DE EMPENHO

SEI/TRF3 - 5327702 - Nota de Empenho https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

1 de 2 26/12/2019 17:22
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Documento assinado eletronicamente por Roberta Nobili Menzio Ramos Morettini, Diretor(a) do

Núcleo de Orçamento, Finanças e Licitações, em 29/11/2019, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar da Luz Ferreira, Diretor da Secretaria

Administrativa, em exercício, em 29/11/2019, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 5327702 e o código CRC FF3A93D3.

0003705-70.2019.4.03.8002 5327702v2

SEI/TRF3 - 5327702 - Nota de Empenho https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

2 de 2 26/12/2019 17:22
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02509594451Usuário:

04/06/2020 14:36:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO Adimplente04736439440

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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

CPF: 047.364.394-40

Certidão nº: 13046367/2020

Expedição: 04/06/2020, às 12:35:51

Validade: 30/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, inscrito(a) no CPF sob

o nº 047.364.394-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão CADIN E DEMAIS (0716062)         SEI 0004960-94.2020.6.02.8000 / pg. 54



DECLARAÇÃO

Eu,  Rodrigo  Hazin  do  Nascimento,  inscrito  no  CPF  sob  o  número

047.364.394-40, DECLARO, sob as penas da lei e nos termos do artigo

2º,  inciso  V,  da  Resolução CNJ n°  07/2005,  com redação dada pela

Resolução CNJ n° 229/2016 que não possuo cônjuge, companheira ou

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

inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de

membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

e  que  manterei  essa  condição  durante  todo  o  prazo  de  vigência

contratual.

Recife, 04 de junho de 2020

______________________________________

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

CPF: 047.364.394-40
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04/06/2020

1/1

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 047.364.394-40 

Nome: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO 

Data de Nascimento: 15/05/1984 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 16/04/2001 

Digito Verificador: 00

 

Comprovante emitido às: 12:26:46 do dia 04/06/2020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 824C.716B.3382.2072 

Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 13/02/2015.)
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Prefeitura Municipal de Olinda

Secretaria da Fazenda e da Administração

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 094.948

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as
dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data,
pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza
fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO do
Município.

Contribuinte:

C.P.F.:

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

047.364.394-40

Inscrição no CMC: 056.460-5  -  ATIVIDADE ENCERRADA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço http://www.sefad.olinda.pe.gov.br, pelo agente recebedor.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida Gratuitamente

Código de Validação: DWOL33535

Olinda, 04 de JUNHO de 2020

Certidão Válida por 120 dias (Conforme Art. 309, Parágrafo 5° do CTMO com validade
estendida pelo Art. 3° Parágrafo 1° Decreto Municipal nº 054/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de participação no CURSO DE

RECICLAGEM PARA MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR
ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS) 2020 MODALIDADE ENSINO A
DISTÂNCIA (EaD) dias a definir, promovido por Rodrigo Hazin do
Nascimento, conforme proposta evento 0702010.

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do preço
evento 0715446, no valor total de R$2.000,00 (dois mil reais), para
04(quatro) servidores, ora tendo o preço compatibilizado pela
proponente evento 0716057 .

 
Fora também observado a regularidade fiscal do

ministrante Rodrigo Hazin do Nascimento CPF: 047.364.394-40,
 bem como delcaração de inexistência de nepotismo,
evento 0716062 .

 
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.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 04/06/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716064 e o código CRC 52557E92.

0004960-94.2020.6.02.8000 0716064v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0716064, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/06/2020, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716084 e o código CRC 9039303D.

0004960-94.2020.6.02.8000 0716084v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
 
 
Uma vez verificada a compatibilidade de preço pela SEIC,

conforme informações do despacho de evento nº 0716064,
encaminho os autos para continuidade da competente análise da AJ-
DG. 

A documentação que comprova a regularidade fiscal do
instrutor do curso foram anexadas no evento nº 0716062.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/06/2020, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716202 e o código CRC EF767A4C.

0004960-94.2020.6.02.8000 0716202v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004960-94.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SCRAF
ASSUNTO : CURSO ONLINE: RECICLAGEM PARA MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS)

 

Parecer nº 1074 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão de
participação dos servidores Aldair José dos Santos, Antônio
Rita dos Santos Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal
Guedes Cavalcanti, no Curso online ''CURSO DE
RECICLAGEM PARA MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO
POR ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS) 2020 (EAD)'',
promovido pelo Sr. Rodrigo Hazin, CPF nº 047.364.394-40,
data a ser definida, com o valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), a inscrição por participante, perfazendo o total de R$
2.0000 (dois mil reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento (0701776),  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 a presente
ação contemplada, para a unidade solicitante, no Plano Anual
de Capacitação/2020 - PAC/2020,  o qual se encontra
aprovado, objeto dos autos SEI nº 0009155-
59.2019.6.02.8000.

Por pertinente, transcreve-se trecho da antedita
informação da SRACF:
 

Como é cediço, a Resolução do TSE nº
22.595/2007, a qual dispõe sobre
a Gratificação de Atividade de Segurança
– GAS, especificamente em seu artigo
3º, condiciona a continuidade da
percepção da GAS, por parte dos
servidores ocupantes do cargo de Técnico
Judiciário da Área Administrativa com
Especialidade em Segurança Judiciária, à
participação, com aproveitamento, em
Programa de Reciclagem Anual.
Em observância à referida norma, bem
como ao previsto no Plano Anual de
Capacitação - Institucional/2020
(0654954), submetemos ao crivo da alta
administração deste Tribunal, a título de
sugestão, duas propostas de contratação
de cursos, na modalidade EAD, uma
encaminhada por Pessoa Física (0702010)
e a outra por Pessoa Jurídica (0702003),
para que, após analisadas, e se for do
interesse e anuência superior, indique a
mais adequada para ministrar um curso
sobre tema afeto à respectiva área de
atuação, aos 04 (quatro) servidores deste
Tribunal, que atualmente ocupam esse
cargo e percebem a GAS (ALDAIR JOSÉ
DOS SANTOS, ANTÔNIO RITA DOS
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SANTOS NETO, CARLOS ANTÔNIO
VIEIRA COSTA e KARBAJAL GUEDES
CAVALCANTI).
 

Constam dos autos (0716062), CADIN, Certidão
Trabalhista, Certidão negativa de débitos relativos à Receita
Federal e Declaração de Inexistência de Nepotismo.

Por sua vez a SEIC (0716064)  entendeu
"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." 

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
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
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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: 

 
"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
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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
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
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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
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.
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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
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  0701776

2 É possível afirmar que é singular a necessidade pública que
demanda a contratação do curso?  X  
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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  0702010

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

X   0707239

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  0707239

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  0701776

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

X  0701776

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X   0716064

 
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  0702010

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  0716062

16O valor da contratação exige a publicação na imprensa
oficial?  X  

Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoEvento/Obs.

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os
seus dados relativos à regularidade fiscal válidos?  X  

1 FGTS X   

2. INSS X  0716062
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2. INSS X  0716062

3. Receita Federal X  0716062

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X   

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X  0716062

18Consta consulta ao CADIN? X  0716062

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  

 

0716062

 

 

5. CONCLUSÃO
 
Concluindo, esta Assessoria Jurídica, nos termos do

inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017
(Normas de Contratação), opina favoravelmente à contratação
do Sr. Rodrigo Hazin do Nascimento, inscrito no CPF nº
047.364.394-40, visando à participação dos
servidores Aldair José dos Santos, Antônio Rita dos Santos
Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal Guedes
Cavalcanti, no Curso online  'CURSO DE RECICLAGEM
PARA MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR
ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS) 2020(EAD)'', com
data ainda a ser definida, com carga horária de 30 (trinta)
horas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a inscrição
por participante, perfazendo o total de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), conforme proposta (0702010), tudo com fundamento
no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 04/06/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/06/2020, às 19:01, 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
0716266 e o código CRC 006F5B7F.
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de junho de 2020.
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1074
(0716266), onde opina favoravelmente à contratação do Sr.
Rodrigo Hazin, inscrito no CPF nº 047.364.394-40, visando à
participação dos servidores Aldair José dos Santos, Antônio
Rita dos Santos Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal
Guedes Cavalcanti, no ''CURSO DE RECICLAGEM PARA
MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE
SEGURANÇA (GAS) 2020 (EAD)'', com data a ser definida,
com carga horária de 30 (trinta) horas, no valor total de R$
2.000,00 (dois mil reais), conforme proposta comercial inserta
no evento SEI nº 0702010, ao tempo em
que RECONHEÇO, com fundamento no art. 25, caput, da Lei
nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação nos autos,
sugerindo que seja autorizada a referida contratação.

Ressalto, por oportuno, que o curso é uma
exigência contida na Resolução do TSE nº 22.595/2007, a qual
dispõe sobre a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS,
especificamente em seu artigo 3º, que condiciona a
continuidade da percepção da GAS, por parte dos servidores
ocupantes do cargo de Técnico Judiciário da Área
Administrativa com Especialidade em Segurança Judiciária, à
participação, com aproveitamento, em Programa de
Reciclagem Anual. A ação possui previsão no Plano Anual de
Capacitação 2020 e há verba suficiente para atendê-la, nos
termos da Informação 3146 (0701776).

Posto isso, faço os presentes autos conclusos a
Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no art. 26 da
Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
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10/06/2020, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716370 e o código CRC 97DCB28C.
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PROCESSO : 0004960-94.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Capacitação. Curso. Art. 25, caput, Lei 8.666/1993.

 

Decisão nº 1687 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1074 (0716266), e uma
vez que se constata a inviabilidade de competição por ausência de
critério objetivo de seleção, conforme mencionado no presente
procedimento administrativo, além de toda a instrução ora efetivada
nos autos, cujo teor aponta para a possibilidade da contratação direta
em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, nos moldes da
Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0716370), e AUTORIZO, com fulcro
no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, a contratação direta do Sr.
Rodrigo Hazin do Nascimento, inscrito no CPF nº 047.364.394-40,
visando à participação dos servidores Aldair José dos Santos, Antônio
Rita dos Santos Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal Guedes
Cavalcanti, no Curso online  'CURSO DE RECICLAGEM PARA
MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE
SEGURANÇA (GAS) 2020 (EAD)'', com data de realização a ser
definida, com carga horária de 30 (trinta) horas, no valor
de R$500,00 (quinhentos reais) a inscrição por participante,
perfazendo o total de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme proposta
(0702010).

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho, por sua unidade competente, com
posterior direcionamento à Secretaria de Gestão de Pessoas
para ciência aos servidores e adoção das demais medidas de estilo,
tendentes à efetivação da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da
Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 16/06/2020, às 14:40, 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
0719779 e o código CRC F981C84D.
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
Cópia à COMAP, para efeito do portal da

transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/06/2020, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720402 e o código CRC AC6DC37B.

0004960-94.2020.6.02.8000 0720402v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho os autos para emissão da nota de empenho

nos termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 16/06/2020, às 15:14,
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
0720425 e o código CRC FF57390A.

0004960-94.2020.6.02.8000 0720425v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0720402, encaminho os

presentes autos para os registros necessários no Portal da
Transparência.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/06/2020, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720427 e o código CRC FE5FEA2A.

0004960-94.2020.6.02.8000 0720427v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Informamos que este P.A. encontra-se listado para

disponibilização no portal transparência, conforme
determinação e prazos da portaria que disciplina a matéria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/06/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720452 e o código CRC D9EEC559.

0004960-94.2020.6.02.8000 0720452v1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/06/2020, às 18:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 18/06/2020, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720564 e o código CRC 344EF59E.

0004960-94.2020.6.02.8000 0720564v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 407/20 (0720564).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 16/06/2020, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720567 e o código CRC 1F113DA5.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/06/2020, às 18:04,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2020, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 18/06/2020, 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
0721045 e o código CRC EFEACD46.

0004960-94.2020.6.02.8000 0721045v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 408/20 (0721045)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 17/06/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721046 e o código CRC FD99FA3A.
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DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura das notas de empenho emitidas em 0720564 e
0721045, esta última referente a obrigação patronal da
contratação objeto destes autos.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/06/2020, às 18:04,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721220 e o código CRC B0822AD9.

0004960-94.2020.6.02.8000 0721220v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
Retornem os autos à SRACF, para remessa da nota

de empenho ao contratado e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2020, às 18:21, 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
0721806 e o código CRC 120B6E2A.

0004960-94.2020.6.02.8000 0721806v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Diante o vosso despacho evento 0720427, nos

sinaliza uma preocupação relevante quanto ao portal
transparência, que inclusive já foi alertada por este chefe a
vossa senhoria, no início da gestão em meados de março de
2019, quando nos reunimos COMAP,. SEIC  e SLC, para
elaborarmos uma estratégia de como seria a tramitação do
portal nesta COMAP, explico:

 
Passos atuais: 
 
1) Procedimento Adminitrativo entra na SEIC para

as instruções contratuais com o fim de fazer o procedimento
inicial e após conclusão segue o fluxo e atualizamos as
Solicitações de Contratações;

 
2) Quando trata-se de Dispensas e

Inexigibilidades, Atestados de Capacidade Técnica  esta
chefia põe em acompanhamento especial, tarefa árdua, pois
possuimos apenas 03 servidores e o fluxo de procedimentos é
intenso, necessitaríamos de alguém dedicado a controlar o
acompanhamento dos procedimentos, o que ao nosso ver,
também entendemos improdutivo, motivo este que levou este
gestor, face ao nosso desconhecimento de providências no
sentido de Gestão Documental, a entrar em contato com
Renato Floering e explanar algumas considerações, onde no
informou incluir em pauta de reunião sobre o tema;
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3) Este chefe tomou ciência de uma Comissão de
Gestão Documental através da CJD que informalmente nos
explicou que se encontra em estudo alteração de todo o
trâmite procedimental do SEI para que este conflua com o
trâmite do portal transparência, inclusive já existe tribunais
eleitorais que mudaram todo o andamento em razão da
otimização e exclusão de "brechas" existentes atualmente em
razão do andamento ser desconexo.

 
4) De forma como sempre colaborativa, a SLC nos

envia os processos que ela dispôe no portal para que
possamos atualizar, e vossa senhoria, a exemplo deste,
ocasionalmente o tem feito porém em tempo não apropriado,
pois ainda necessita-se de outros documentos a serem
produzidos e posteriormente disponibilizados, e não podemos
ficar estatísticamente com o processo aberto em nossa
unidade aguardando este fim, não teríamos como controlar.

 
Assim sendo, esta chefia continua, na medida do

possível, fazendo a alimentação de dados, e encontra-se
atualizado, conforma portaria que o disciplina, no entanto no
que temos conhecimento ou teria passado por esta seção, o
que incorre em risco de ausência de dados no portal.

 
Entendemos e sugerimos que a gestão processual

em seu momento de finalização poderia antes da conclusão do
mesmo, sanear a disponibilidade no portal transparência e
informar aos setores que ainda aguardam o deslinde
processual, para assim concluir o feito, questão a ser
discutida com a comissão de gestão documental.

 
Sugerimos, s.m.j. que se mantenha contato com a

equipe do portal, juntamente com a comissão de gestão
documental, para que se coadune de maneira eficaz e de
sobremaneira eficiente para que não haja lacunas no
processo; e que nossa COMAP avalie a possibilidade de mais
um servidor que possa se dedicar ao fim acima mencionado,
uma vez dirimida a situação atual.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/06/2020, às 08:54, 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
0722605 e o código CRC 8845FCB2.

0004960-94.2020.6.02.8000 0722605v1
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