
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3209 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
No dia 03/02/2020, o Conselho de Gestão Estratégica e

Governança Corporativa, reunido no recinto da Diretoria-Geral deste Tribunal,
após competente análise e debate, deliberou acerca das ações de capacitação
que deveriam estar representadas no Plano Anual de Capacitação 2020. 

Naquela ocasião, embora não esteja evidenciado na respectiva
Ata (0651886),  o Senhor Diretor-Geral manifestou, junto aos representantes
desta unidade, que se encontravam na reunião em comento, o interesse na
realização de um curso sobre o tema Gestão de Conflitos , no corrente
exercício.

Reportando-nos a este fato, submetemos a Vossa Senhoria nossa
solicitação para que o Sr. Diretor-Geral nos confirme se persiste tal interesse,
e, em havendo, que nos seja informado qual seria o público-alvo da referida
capacitação, se a metodologia seria a EAD (diante do momento peculiar que
estamos atravessando), bem como se há alguma ponderação/exigência que
deverá ser observada, quanto à abordagem do conteúdo programático, por
exemplo.

Destarte, aguardamos o retorno dos presentes autos, para que,
se for o caso, esta Seção possa adotar as medidas de sua competência,
visando à consecução do objeto pretendido. Sendo importante ressaltar que,
como a ação não fora incluída no PAC, faz-se necessária a anuência prévia do
Excelentíssimo Desembargador Presidente, para o início das ações
necessárias.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 13/05/2020, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702942 e o código CRC 6BDB59DC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
Senhor Diretor,
A CODES/SRACF, por meio do evento 0702942,

vem nos informar que o Conselho de Gestão Estratégica e
Governança Corporativa, em reunião ocorrida no dia
03/02/2020, deliberou acerca das ações de capacitação que
deveriam estar representadas no Plano Anual de Capacitação
2020.

A Unidade Técnica, no indigitado documento,
lembrando do interesse de Vossa Senhoria na realização de
um curso sobre o tema Gestão de Conflitos, a ser
implementado no corrente exercício, questiona se ainda
"persiste tal interesse, e, em havendo, que nos seja informado
qual seria o público-alvo da referida capacitação, se a
metodologia seria a EAD (diante do momento peculiar que
estamos atravessando), bem como se há alguma
ponderação/exigência que deverá ser observada, quanto à
abordagem do conteúdo programático, por exemplo.".

Dessa forma, encaminho os autos a Vossa Senhoria
para análise e deliberação, sugerindo a evolução à
Presidência para análise e anuência prévia a fim de dar início
aos atos necessários, uma vez que a ação em tela não foi
incluída no PAC, conforme descrito na peça inaugural.

Respitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 14/05/2020, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703946 e o código CRC 513E3FBD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
Considerando o pronunciamento da Senhora

Secretária de Gestão de Pessoas, por meio do despacho
0703946, remetam-se os autos à Assessoria de Gestão
Estratégica para análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/05/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704181 e o código CRC EC44FDC0.

0005024-07.2020.6.02.8000 0704181v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de maio de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
A Secretaria de Gestão de Pessoas reporta-se a uma

manifestação verbal entre Vossa Senhoria e os servidores
daquela unidade, tratando da intenção de realização de curso
versando sobre o tema Gestão de Conflitos.

Impende-se ressaltar que a referida tratativa não foi
submetida à deliberação do Conselho de Gestão Estratégica e
Governança Corporativa. Porém, não há óbice à realização de
cursos com a referida temática caso Vossa Senhoria, como
gestor responsável pela coordenação dos trabalhos de todas
as unidades da Secretaria do Tribunal, vislumbrando a
utilidade de tal curso ainda no corrente exercício, assim
decida, devendo a SGP promover a eventual adequação do
PAC.

Não se pode olvidar, contudo, a imprescindibilidade
de que o curso seja feito na modalidade EAD, haja vista as
medidas necessárias ao entfrentanmento da pandemia
decorrente do novo coronavirus, conforme já deliberado pelo
Desembargador Presidente.

Lado outro, tendo em vista que tal sugestão foi
colhida em manifestação verbal entre Vossa Senhoria e os
servidores da SGP, sugiro que as tratativas decorrentes, como
definição de conteúdo e do público a ser alcançado, sejam
alinhavadas em interlocução direta com a SGP, as quais
poderão ser formalizadas em despacho desta Diretoria-Geral
endereçada à referida unidade.

Ante o exposto, submeto à elevada consideração de
Vossa Senhoria.

Conclusão AGE 0706925         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 5



Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 20/05/2020, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 20/05/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 20/05/2020, às 14:23, 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
0706925 e o código CRC A29743B1.

0005024-07.2020.6.02.8000 0706925v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2020.
À Secretaria de Gestão de Pessoas,
 
Em atenção à Informação 0702942, e, considerando a

sugestão do Sr. Assessor de Gestão Estratégica, ratifico o interesse
manifestado  por ocasião da reunião do Conselho de Gestão
Estratégica e Governança Corporativa, na realização de curso
versando sobre o tema Gestão de Conflitos, neste exercício, na
modalidade EAD. 

Assim, para robustecer o presente processo, antes de
submetê-lo à autorização do Exmo. Sr. Presidente, retorno os autos a
essa Secretaria para, pela unidade competente,  promover realização
de pesquisa dos cursos disponíveis e suas respectivas abordagens,
com a consequente indicação do público-alvo.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/05/2020, às 09:47, 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
0707253 e o código CRC DFAD4A29.

0005024-07.2020.6.02.8000 0707253v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À CODES/SRACF para adoção das providências

decorrentes do despacho GDG 0707253.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/05/2020, às 11:17, 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
0708437 e o código CRC A129C31D.
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.
Senhora Secretária,
 
Chegaram os autos a esta Seção, para cumprimento

do despacho GDG 0707253, o qual determina que a unidade
competente dessa SGP realize pesquisa dos cursos disponíveis
e suas respectivas abordagens, com a consequente indicação
do público-alvo.

Todavia, e com as devidas vênias, somente a
unidade demandante da capacitação em apreço, quem a
idealizou e conhece os objetivos que se pretende alcançar
com a mesma, que no caso concreto é a Diretoria-Geral,
poderá indicar o respectivo público-alvo, conforme já
mencionado na Informação 3209 (0702942).

A partir de tal definição, por parte da unidade
requisitante da capacitação, esta unidade poderá adotar as
medidas de sua competência, a exemplo da pesquisa de
empresas que ministram curso sobre o tema proposto, dentre
outras afins.

 
Respeitosamente,
  

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 25/05/2020, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0709723 e o código CRC 1C1DC0A4.

0005024-07.2020.6.02.8000 0709723v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.
Senhor Ditetor-Geral, 
Cumprimentando-o, retorno os autos para

apreciação do Despacho SRACF 0709723 , no qual a
Seção sugere que o requisitante da capacitação seria o ente
que está mais qualificado para a indicação pretendida, por
conhecer o público-alvo que se pretende atingir.

Assim, evoluo os autos para apreciação e
deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 26/05/2020, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0710189 e o código CRC 5B34E9D4.
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DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2020.
 
Reiterando o Despacho GDG 0707253, determino o

retorno destes autos à Secretaria de Gestão de Pessoas, para
que promova a necessária e competente instrução relativa
à realização de curso sobre Gestão de Conflitos, na
modalidade EAD, considerando como público-alvo os
Secretários, Coordenadores, Chefes de Seção e Chefes de
Cartório.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/06/2020, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0712557 e o código CRC 3B77E0DC.
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
Em atenção ao Despacho GDG 0712557, retorno os

autos à CODES/SRACF para prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 02/06/2020, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714825 e o código CRC 0B991680.
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INFORMAÇÃO Nº 4044 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Secretaria de Gestão de Pessoas
 
Assunto: Contratação de Curso - Gestão de Conflitos
 
 

Senhora Secretária,
 
De acordo com o Despacho GDG (0712557), foram

indicados como público-alvo do curso objeto destes autos, Gestão de
Conflitos, na modalidade EAD, os Secretários, Coordenadores,
Chefes de Seção e Chefes de Cartório, totalizando um quantitativo
próximo de 100 (cem) servidores.

Diante disso, e visando à competente instrução,
solicitamos propostas de contratação de curso, sobre a temática em
apreço, a algumas empresas do ramo, cujas respostas encontram-se
anexadas a estes autos (0717684, 0717686, 0717689), e consolidadas
na tabela abaixo, constando apenas algumas informações principais:  

Empresa Curso Carga
horária

Conteúdo Programático
(macro) Instrutor(a)

Valor
máximo
(R$)

Conexxões
Educação -
0717684
 

Conhecimento em
Gestão de
Conflitos/Mediação
de Conflitos

16h

1. Fundamentos sobre Conflitos -
compreendendo comportamentos e conflitos
2. Desenvolvimento de Competências
Profissionais
3. O uso da negociação e criatividade na
resolução de conflitos
4. Inteligência Emocional

L. de Paula 37.500,00

Consultre -
 0717686

Gestão de Conflitos
e Comunicação
Interpessoal

30h

1. Características do mundo contemporâneo –
Cenários
2. O desafio do trabalho coletivo: novos papéis e
responsabilidades na era do conhecimento
3. Desenvolvimento de Competências
Profissionais
4. Conflitos nas relações interpessoais e
interdepartamentais
5. O uso da negociação e criatividade na
resolução de conflitos

Suely Botelho
Cobucci 51.405,00

Instituto
Educere -
0717689
 

Gerenciamento e
Resolução de
Conflitos

40h

1. Conceito de conflito.
2.Tipos e estrutura de equipes de trabalho.
3.Causas e consequências de conflitos na
instituição.
4. Níveis de gravidade.
5. Competência interpessoal.
6.Estratégias para compreender e resolver o
conflito.
7. Técnicas de resolução.
8. Negociação.
9. Linguagem assertiva e não violenta.
10. Resolução do conflito;
11. Relações interpessoais no trabalho;
12. Relações interpessoais e produtividade.

Andréia Ribas 16.000,00

 

Como já fora dito na peça inicial deste Processo
(Informação 3209), a capacitação em tela não se encontra prevista no
PAC/2020, embora sua intenção tenha sido apresentada/suscitada,
por ocasião da reunião do Conselho de Gestão Estratégica e
Governança Corporativa, ocorrida no 03/02/2020, onde foram
debatidas as ações que fariam parte do Plano Anual de Capacitação
2020. 

Informamos que há verba suficiente na ação de
Capacitação de Recursos Humanos, para atender a qualquer uma das

Informação 4044 (0716005)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 14



propostas acima apresentadas, independemente da qual venha a ser
escolhida, ou seja, há orçamento para cobrir até o valor de
R$51.405,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e cinco reais). 

Outrossim, visando subsidiar o processo decisório,
fazemos juntada das consultas feitas ao CADIN/SICAF/CEIS e das
Certidões Negativas de Nepotismo, demonstrando a situação fiscal e
de idoneidade das empresas proponentes.
(0717834, 0717837 e 0717840).

Por fim, realizada a devida instrução, submetemos o
Procedimento para a análise das referidas propostas e deliberação
sobre:

1. o conteúdo programático do curso mais adequado aos
interesses do Tribunal;

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

 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 09/06/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 09/06/2020, às 14:38, 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
0716005 e o código CRC 667F7227.
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Proposta n° 5882 
PROGRAMA DE ENSINO A DISTÂNCIA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS PARA O CURSO DE: 
GESTÃO DE CONFLITOS 

 
Vila velha/ES, 06 de maio de 2020 

 
Para: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/ AL  
A/C : Suzana da Silva Nunes 

 
Senhora Suzana, 

 
Temos o prazer de apresentar a proposta, referente ao PROGRAMA DE ENSINO A DISTÂNCIA PARA 
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS PARA O CURSO DE: 
GESTÃO DE CONFLITOS. 

 
Seguem informações sobre nossa empresa, programa do curso, síntese do instrutor e outras informações 
importantes relativas ao investimento e realização do trabalho. 

 
Desde já, colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos. 

 

Sobre a empresa 
 

Com 30 de anos de experiência, a Consultre é especializada em capacitação e desenvolvimento de pessoas, 
promovendo cursos abertos e In Company, palestras e seminários voltados para a Administração Pública em 12 
áreas, e mais de 80 temas. 

 
A empresa se destaca pela seriedade, competência e excelência, reconhecida pelos seus mais de 5000 clientes 
fidelizados em vários estados do Brasil, em sua maioria órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  Desde a sua fundação, já realizou mais de 3.000 
eventos, capacitando cerca de +70.000 pessoas. Para saber mais sobre a empresa acesse  www.consultre.com.br. 

 

Missão:  Compartilhar  conhecimento  e  valores,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  humano,  visando  a 
felicidade das pessoas, família e sociedade. 

 
Valores: Foco na Felicidade - Espírito de Servir - Respeito ao Ser Humano - Excelência  - Transparência – Ética 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fotos de cursos e seminários organizados pela Consultre.
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Diferenciais da Consultre 
 

Organizar eventos com excelência requer experiência, comprometimento e determinação, 
características intrínsecas a Consultre e sua equipe de instrutores. 

 
 Instrutores renomados com experiência prática; 
 Experiência e credibilidade em desenvolvimento de pessoas há 30 anos; 
 Comprometimento com o alcance do resultado esperado; 
 Apoio no planejamento e no acompanhamento do evento. 

 

Programa Ensino a Distância Consultre 
 

O Programa EAD será realizado em um ambiente virtual disponibilizado pela Consultre, contendo vídeo-
aulas em Full HD, com acesso fácil e rápido em qualquer dispositivo para ver e rever por 60 dias corridos. 
Uma vez dentro do curso, o aluno ganha acesso aos vídeos, que são fragmentados em módulos e tópicos 
lineares, como um plano de estudo.  
 
CONDIÇÕES E REGRAS: 
 
 Os cursos EAD Consultre são realizados a distância pela Internet, onde o aluno receberá login e senha 

de acesso restrito, pessoal e intransferível, podendo assistir todos os vídeos-aula e realizar as atividades 
pedagógicas propostas. 
 

 O curso estará disponível para o aluno no período de 60 dias corridos, após sua matrícula, podendo 
acessar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Todo o conteúdo do treinamento (vídeoaulas e material de 
apoio) ficará disponível para o aluno durante o prazo de vigência de sua senha. Após este prazo, a senha 
de acesso é automaticamente bloqueada e o aluno não poderá mais acessar ao conteúdo do 
treinamento. 
 

 É de responsabilidade do aluno completar todo o treinamento durante o prazo de período do curso. 
 
 O aluno é responsável pelos equipamentos para acesso à plataforma e internet necessário para à 

realização das aulas. Navegador e configuração mínima: Acesso à Internet, com velocidade de conexão 
a partir de 20MBps, para assistir as vídeo aulas sem interrupções; Computador desktop ou notebook 
com processador a partir de 3.8Ghz, 4GB de Ram e 500Gb de HD (requisitos mínimos); Sistema 
Operacional Windows 7, 8 ou 10; Navegador: recomendamos utilizar preferencialmente o Google 
Chrome e Firefox nas últimas versões; Software para ler arquivos com formato pdf; Atualizar o cache 
do navegador: O cache pode ser atualizado pressionando Ctrl+F5; Caixa de som ou fone de ouvido para 
assistir as vídeo-aulas; 

 
 O aluno poderá acessar às vídeo-aulas e material de apoio do curso, pelo ambiente do treinamento, 

quantas vezes quiser, durante o prazo de validade do curso. 
 
 É proibido ao aluno fornecer seu login e senha para acesso de terceiros. O uso de todo o conteúdo do 

curso é individual, pessoal e intransferível.  
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 O atendimento ao aluno é personalizado, e contará com um professor que ficará disponível durante 

todo o período de realização do curso (60 dias). 
 

 No caso de surgimento de dúvidas sobre a matéria do treinamento, o aluno deverá enviar suas dúvidas 
exclusivamente por meio da plataforma, através do fórum de discussão.  O atendimento às dúvidas 
entre professor e aluno será exclusivamente via plataforma, não sendo possível o atendimento por 
telefone ou e-mail. O tempo de resposta ocorrerá até o dia seguinte, sempre que possível, não 
ultrapassando 72 horas de tempo de resposta. 
 

 As dúvidas enviadas deverão ser objetivas e se limitarão ao conteúdo do curso. Não serão respondidas 
questões que evidenciem ou configurem casos práticos de assessoria ou consultoria. Caso isso fique 
configurado, será elaborado orçamento específico para atendimento da solicitação, e o aluno será 
comunicado. 

 
ROTEIRO DO CURSO: 
 
Após efetivada a inscrição, o Aluno terá acesso a Sala de Aula Virtual, com as ferramentas pedagógicas 
necessárias para a preparação, sendo: 
 
 Vídeo-aulas; 
 Apresentação de slides 
 Material de apoio em formato pdf (Leituras Complementares caso haja necessidade). 
 Atividades (questionário de avaliação de aprendizagem) 
 Fórum de discussão com limitação. 
 Apostila Eletrônica de Legislação Consultre (Em casos que o curso necessite). 
 
DIREITOS AUTORAIS: 
 
É expressamente proibida a gravação, cópia ou reprodução, por qualquer meio, dos vídeos-aula e do 
material de apoio disponibilizados no Ambiente de Treinamento. Todo o conteúdo do curso (aulas, textos, 
material de apoio, conteúdo doutrinário) é de uso exclusivo da Consultre – Consultoria e Treinamento, com 
todos os direitos reservados. Todos os textos são de seus respectivos autores e estão protegidos pela Lei 
9.610 de 19 de Fevereiro de 1998. 
 
AVALIAÇÃO: 
 
 A avaliação do Curso será realizada por meio de realização de questionários ao final de cada módulo 

curso disponível no ambiente virtual. Após assistir os vídeo-aulas e realizar a leitura complementar 
quando necessário, o aluno deverá fazer o questionário avaliativo no próprio sistema. 
 

 Por padrão o aluno não precisará obter a nota para avançar o curso, basta realizar as atividades, mas 
se a Instituição optar por ter ao final do curso as notas de todos os alunos, precisaremos ser informados 
no fechamento da proposta para reformular a estrutura do curso em que cada módulo se tenha um 
questionário com nota mínima de 7,0 para avançar e o aluno não obtendo a aprovação na avaliação, 
terá que refazer a avaliação respectiva, sem custos adicionais. O aluno poderá realizar a mesma 
avaliação 2 vezes, apenas observado o prazo máximo para término do curso que é de 60 dias. Se ainda 
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assim o aluno não conseguir a nota, entraremos em contato para avaliar as dificuldades submetendo 
uma nova avaliação e informaremos aos responsáveis. 
 
 
 
 

 A não realização da avaliação no ambiente de treinamento, caracterizará abandono de curso, não 
permitindo nenhuma devolução de qualquer valor já pago, nem cobranças posteriores, nem emissão 
de certificado.  

 
 

CERTIFICADO: 
 
Terá direito à certificado o aluno que estiver com os procedimentos adequados na secretaria e obtiver 
aprovação no curso dentro dos parâmetros deste Regulamento. O aluno poderá emitir o certificado na 
plataforma AVA logo após concluir todas as atividades do curso proposto e mediante o preenchimento da 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO.  
 
TRANCAMENTO DO CURSO E IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO: 
 
 O aluno poderá trancar, em uma única oportunidade, o curso que estiver realizando na Consultre 

Online, por período não superior há 7 dias, desde que manifeste formalmente a necessidade do 
trancamento por  e-mail, enviando para ead@consultre.com.br 
 

 O trancamento realizado na forma anterior descrita, não isenta o aluno do pagamento integral do 
curso. 
 

 Caso o aluno não manifeste formalmente a necessidade de trancamento de seu curso, sua situação será 
caracterizada como abandono, sem ressarcimento de qualquer valor pago pelo aluno e sem emissão de 
certificado de conclusão do curso. 
 

Após emitido login e senha de acesso ao aluno inscrito, em hipótese alguma será aceita a desistência ou 
pedido de cancelamento do treinamento pelo aluno inscrito. Na ocorrência desta hipótese, o aluno deverá 
terminar o treinamento para receber o certificado ou será caracterizado o abandono do curso, sem 
ressarcimento de qualquer valor pago pelo aluno e sem emissão de certificado caso não tenha concluído o 
treinamento no prazo dos 60 dias corridos. 
 
Declaro para os devidos fins que li e concordo integralmente com o Programa de 
Ensino a Distância. 
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Ensino a Distância 

 
GESTÃO DE CONFLITOS E COMUNICAÇÃO 

INTERPESSOAL 
 
 

APRESENTAÇÃO 
O desenvolvimento de parcerias tornou-se uma tendência crescente no mundo corporativo. Realizar projetos 
envolve quase sempre a participação de mais de uma organização, atores do setor público e privado. Nesse 
contexto, uma nova cultura, não hierárquica e mais voltada para a colaboração, tem que se estabelecer 
tornando a comunicação uma ferramenta imprescindível na harmonização e superação de conflitos.  
 
A presente proposta tem por finalidade de desenvolver competências e habilidades. Como projeto destinado 
ao desenvolvimento comportamental e atitudinal tem ênfase na formação de uma cultura organizacional 
voltada para a excelência no trabalho em equipe como fator primordial ao alcance dos objetivos 
organizacionais. Proporciona de uma forma prática e vivencial, uma reflexão a respeito do posicionamento 
atual das pessoas, suas dificuldades e possibilidades de superar obstáculos e alcançar resultados efetivos. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 Aperfeiçoar a habilidade de lidar com conflitos entre todos da equipe, principalmente para os gestores;  
 Reduzir o sentimento de injustiça e desrespeito, que gera desânimo, indignação e ausência de 

comprometimento;  
 Promover a integração da equipe; 
 Administrar o desacordo para gerar o conflito construtivo, desenvolvendo equipes que encontrem 

energia no conflito construtivo; 
 Desenvolver a habilidade de: saber ouvir, ser flexível para contornar impasses, ser assertivo para se 

posicionar com cuidado pela dignidade do outro e com bom senso e sensibilidade 

RESULTADOS ESPERADOS  
 
 Estabelecimento de clima de cooperação e confiança entre os servidores, de modo a favorecer a troca 

de saberes e à crítica construtiva; 

 Aumento da capacidade reflexiva e interventiva, tendo por base a gestão participativa e plena utilização 

do potencial criativo de cada um; 

 Renovação de energia e vitalidade das pessoas; 

 Aumento da sensibilidade às relações humanas, de modo a exercitar o diálogo com maturidade, 

cooperação e complementaridade às inteligências e ações; 
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 Motivação para a busca de satisfação profissional e pessoal; 

 Compreensão dos fenômenos grupais observados: percepção, comunicação, liderança, desempenho 

de papéis, cooperação x competição, processo decisório, administração de conflitos; 

 Desenvolvimento do trabalho em equipe; 

 Promoção do comprometimento funcional; 

 Aumento da performance e da eficiência.  

 PROGRAMA 

Características do mundo contemporâneo – Cenários 

 Desenvolvendo a competência para alavancar e elevar os recursos da organização 

 Os resultados de uma organização estão nas mãos de sua equipe 

 

O desafio do trabalho coletivo: novos papéis e responsabilidades na era do conhecimento 

Desenvolvimento de Competências Profissionais                          

 Relações Humanas - Competências interpessoais 

(autoconhecimento, auto-imagem, auto-estima, percepção de si e do outro, empatia, 

 olhar sobre as diferenças, valores, crenças expectativas)                       

 Liderança e Definição de Expectativas e Papéis 

 Comunicabilidade - Conceito enfocando a comunicação com base nos relacionamentos interpessoais. 

Tipos: verbal-oral e escrita; não verbal, comunicação visual, movimentos corporais, expressões faciais.  

 Cooperação e Produtividade 

 Motivação e Comprometimento 

 Formação e Desenvolvimento de Equipes 

 Capacidade de gerir conflitos 

 Alinhamento e Conscientização da Visão para a Equipe 
 

Conflitos nas relações interpessoais e interdepartamentais 

O que é conflito?  
Quando surgem?  
Causas e efeitos  
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Energia no grupo: tensão e conflito interpessoal  
Compreensão e diagnóstico de divergências e conflitos 
Tirando proveito dos conflitos e construindo acordos 
 
 O uso da negociação e criatividade na resolução de conflitos 
O papel da diversidade como geradora e solucionadora 
Criatividade e inovação nas pessoas e nos processos  
Técnicas de soluções inovadoras de problemas  
Competências conversacionais: chave para a efetividade nas negociações 
Aspectos éticos da negociação/preservar relações positivas 
A construção da confiança 
 
METODOLOGIA 
 
A metodologia do evento é interativa, com dinâmicas de situações de estresse e conflitos do dia a dia, 
estimulando  a reflexão crítica. Todo o processo ocorrerá de forma participativa e metodologia sócio-
individualizada com a utilização de dinâmicas de grupo, simulações, estudos de casos e jogos de empresa.  

 
 

 

INSTRUTORA: SUELY BOTELHO COBUCCI 

Educadora Empresarial, consultora e palestrante em Recursos Humanos (RH), Diretora da Cobucci – 
Treinamento e Desenvolvimento Humano Ltda., Mestre em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento, 
pela Fundação Universitária Iberoamericana – FUNIBER/Brasil/Espanha, Formação em Life & Professional 
Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching (2012), licenciada pelo Behavioral Coaching Institute e pelo 
International Coaching Council, Pós-graduada em Didática do Ensino Superior pela Universidade Católica de 
Brasília, Pós-graduada em Psicopedagogia pela UniCEUB, Especialista em Dinâmica de Grupo pela SOBRAP 
(Sociedade Brasileira de Psicoterapia e Psicodrama). Especialista em Jogos de 
Empresa. Atuou  como  consultora  responsável  pela  revisão,  atualização  e  ampliação  da  terceira edição do 
Manual de Redação da Presidência da República, em Acordo de Cooperação com a Casa Civil. Desde 1994, 
dedica-se ao estudo de temas ligados à melhoria de performance, autoconhecimento, crescimento pessoal e 
profissional, tendo participado de inúmeros eventos presenciais e a distância, em Brasília e  no Brasil. 
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INVESTIMENTO 

 
 

PROGRAMA EAD 

Categoria Descrição Carga Horária Valor 

 
EAD 

 Acesso para 100 servidores do TRE-AL ao AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem durante 60 dias, com carga horária 
no total de 30h: Vídeo Aula + Fórum + Questionários + 
Material Complementar (Slides do Power Point ou Leitura 
Complementar ou Artigos); 

 O Conteúdo estará disponível no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem a partir de 45 dias úteis após o envio do 
empenho. 

 O professor irá interagir com os alunos exclusivamente 
através do fórum de discussão dentro da plataforma com 
carga horária máxima de 3 horas de produtividade no AVA, 
não sendo possível o atendimento por telefone ou e-mail. 
O tempo de resposta ocorrerá até o dia seguinte, sempre 
que possível, não ultrapassando 72 horas de tempo de 
resposta. 

 As dúvidas enviadas deverão ser objetivas e se limitarão ao 
conteúdo do curso. 

 Não serão respondidas questões que evidenciem ou 
configurem casos práticos de assessoria ou consultoria. 
Caso isso fique configurado e tenha uma demanda 
significativa, comunicaremos ao responsável pelo projeto 
EAD TRE/AL 

 
Carga 

horária 30h 

TOTAL 
R$ 51.405,00 

 
 

CUSTO POR 
PESSOA: 

R$ 514,05 

 
 
 

Validade da proposta 

90 dias. 
 
 

Dados para emissão do empenho 
 

Estamos cadastrados no SICAFI. 
Razão Social: Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda. 
Endereço: Av. Champagnat, 645, Sl 502, Ed. Palmares, Centro - Vila Velha/ES - Cep: 29100-011 
CNPJ: 36.003.671/0001-53 
Insc. Estadual: Isento 
Insc. Municipal: 24.687-0 
Certidões negativas:  http://www.consultre.com.br/certidoes 
Tel/fax: 27 3340 0122 
Site: www.consultre.com.br 
E-mail: inscricao@consultre.com.br 
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Forma de pagamento 

 
Por meio de depósito, DOC ou ordem bancária, em favor de: 
CONSULTRE - Consultoria e Treinamento Ltda. 
Banco do Brasil 
Agência: 1240-8 
Conta Corrente: 105.895-9 

 
Atenciosamente, 

 
Filipe Ahnert 
Gestor EAD/TI 
27-3340-0122 
27-98118-0144  
filipe@consultre.com.br 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional 

Sra. Rosana de Cássia Moreira Gêda 

 

 

 

 

Prezada Rosana, 

 

Encaminho proposta dos cursos de Gerenciamento e Resolução de 

Conflitos, na modalidade a distância, a servidores dessa instituição conforme 

solicitação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Brasília, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Marcelo Whately Paiva 

Diretor 

 

 

 

QMSW 05 Lote 10 Bloco C sala 54 - CEP: 70.658-000 – Brasília-DF – telefone: 61-3046-8481 
CNPJ 04.403.920/0001-01 
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1 INSTITUTO EDUCERE 

O INSTITUTO EDUCERE desenvolve capacitação e aprimoramento de 

competências profissionais e pessoais por meio de projetos educacionais 

corporativos e acadêmicos. Possui sede em Brasília e escritório em Portugal. 

Destacam-se como parceiros: Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal 

Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal 

de Contas da União, Superior Tribunal Militar, Ministério Público da União, 

Câmara dos Deputados, Polícia Federal, tribunais regionais, ministérios, 

prefeituras, autarquias, instituições privadas, etc.  

 

2 CURSO DE GERENCIAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Objetivo geral  

O curso objetiva desenvolver no participante a capacidade de observar, 

compreender, gerenciar e resolver conflitos pessoais e profissionais no 

ambiente de trabalho com ênfase em tópicos de gestão e de relações 

interpessoais no trabalho. 

 

Público-alvo: servidores públicos. 

 

Conteúdo Programático  

- Conceito de conflito. 

- Tipos e estrutura de equipes de trabalho. 

- Causas e consequências de conflitos na instituição. 

- Níveis de gravidade. 

- Competência interpessoal. 

- Estratégias para compreender e resolver o conflito. 

- Técnicas de resolução. 

- Negociação. 

- Linguagem assertiva e não violenta. 

- Resolução do conflito; 

- Relações interpessoais no trabalho; 

- Relações interpessoais e produtividade. 

 

Duração: 40 horas (quatro semanas de curso). 
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3 PROFESSORA ANDRÉIA RIBAS 

 

Andréia Ribas é psicóloga e Pós-graduada em Gestão Estratégica de 

Recursos Humanos, Gestão e Administração de Projetos Sociais. Servidora 

Pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e docente de Gestão de 

Pessoas, Relações Públicas e Humanas e Ética no Serviço Público. 

 

4 METODOLOGIA A DISTÂNCIA 

 

A característica fundamental do curso é a interação do aluno com o professor 

por meio de um ambiente virtual especialmente elaborado para o curso. Em 

todas as etapas, haverá participação e acompanhamento do professor-tutor 

com possibilidade de interação professor-participante e participante-

participante com mediação do professor. 

Diversas informações sobre como proceder em cada etapa do curso com 

orientação do estudo de cada conteúdo serão realizadas no início das aulas. 

Durante todo o curso, o professor manterá contato para tirar dúvidas, propor 

exercícios e resolver possíveis dificuldades. 

 

5 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

 

O Instituto Educere usa para seus cursos o ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning). Trata-

se de sistema para criação e gerenciamento de cursos online, também 

conhecido como Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou de Learning 

Management System (LMS). O Moodle é um software livre de apoio à 

aprendizagem. Pode ser instalado em várias plataformas que consigam 

executar a linguagem PHP tais como Unix, Linux, Windows ou MAC/OS. A 

sua base de dados mais comum é o Banco de Dados MySQL, mas ele 

também trabalha com PostgreSQL, Oracle ou Interbase. 

 

6 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

 

Serão aprovados os participantes que apresentarem pelo menos 75% de 

participação nas atividades obrigatórias propostas e média aritmética mínima 
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de 7,0 pontos, considerando-se duas avaliações cognitivas que serão 

realizadas. 

 

7 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

• Divulgar o curso internamente no Tribunal para selecionar os 

participantes da forma que lhe convier; 

• Encaminhar listagem dos servidores inscritos por turma até 4 (quatro) 

dias úteis antes do início de cada turma com nome completo e endereço 

eletrônico; 

• Informar aos participantes que o curso será totalmente a distância e que 

exige conexão à internet no local em que o servidor desejar acessar o 

ambiente virtual do treinamento; 

• Realizar o pagamento até 30 dias após a realização integral de cada 

curso condicionado ao recebimento da respectiva nota fiscal, bem como 

ao recebimento do relatório final da turma – relação de inscritos e 

relação de aprovados. 

 

8 OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO EDUCERE (CONTRATADO) 

• Enviar mensagem antes da data de início do curso a todos os 

participantes inscritos com informações sobre o curso e orientações de 

acesso ao ambiente virtual do Instituto Educere; 

• Informar a cada participante horário de atendimento, endereço eletrônico 

e telefone do Instituto para solução de eventuais problemas de acesso 

ou questões técnicas; 

• Manter turmas exclusivas aos servidores da instituição com logomarca e 

indicação do nome do Tribunal; 

• Responder às demandas da contratante em até 48 horas em dias úteis 

desde que o contato seja realizado diretamente pelo Tribunal; 

• Responder às dúvidas dos participantes em até 48 horas em dias úteis; 

• Não incluir ou retirar participante sem autorização do Tribunal por 

escrito; 
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• Esclarecer aos participantes o funcionamento adequado do curso e 

prestar suporte técnico ao acesso dos participantes sempre que 

necessário; 

• Disponibilizar ao Tribunal relatórios periódicos (semanais) que informem 

a situação dos participantes durante o curso; 

• Entregar à contratante em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 

conclusão de cada turma, os resultados finais das avaliações dos 

alunos; 

• Disponibilizar a emissão dos certificados digitais dos participantes 

aprovados no ambiente virtual; 

• Enviar nota fiscal até cinco dias após o envio do relatório final; 

• Cumprir o programa que integra a presente proposta. Qualquer 

alteração deverá ser informada ao Tribunal, por escrito, com pelo menos 

quinze dias de antecedência de início do curso; 

• Arcar com despesas administrativas e impostos; 

• Manter o acesso dos participantes ao ambiente virtual disponível durante 

24 horas por dia, todos os dias da semana, exceto para ajustes ou 

problemas técnicos na rede; 

• Ressarcir em igual período à contratante os dias em que o curso estiver 

fora do ar por problemas técnicos na rede ou para ajustes. 

 

9 INVESTIMENTO 

 

Investimento por participante: 

até 50 participantes: R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por participante; 

de 51 a 100 participantes: R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por participante; 

+ de 100 participantes: R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por participante. 

 

O investimento contempla: 

9.1 realização do curso no ambiente virtual do Instituto Educere; 

9.2 material didático no ambiente virtual; 

9.3 tutoria do professor no ambiente virtual; 

9.4 todas as despesas administrativas. 
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Observação: o curso deverá ser realizado em 2020. 

 

Validade da proposta: 180 (cento e dias) dias. 
 
 

10 DADOS DO INSTITUTO EDUCERE 

Razão social: Instituto Educere LTDA 

CNPJ: 04.403.920/0001-01  

Endereço: QMSW 05 Lote 10 Bloco C sala 54 - CEP: 70.658-000 – Sudoeste – 

Brasília-DF 

Telefones: 61-3046-8481 ou 98408-1181 

Contato: institutoeducere@institutoeducere.com.br 

 

Dados Bancários: 

Banco: Itaú 

Agência: 6913 

Conta: 04599-0 
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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: 07.774.090/0001-17

Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 01/08/2020

FGTS 17/07/2020

Trabalhista Validade: 26/10/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/06/2020

Receita Municipal Validade: 29/05/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2020 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 03/06/2020 18:49 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03/06/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=04403920000101&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

CONSULTAR  LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

07.774.090/0001-17

Data da consulta: 03/06/2020 18:27:35
Data da última atualização: 03/06/2020 12:00:08

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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DADOS DA EMPRESA 
 

 
RAZÃO SOCIAL: Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial 
Ltda. 
CNPJ: 07.774.090/0001-17 
CPF do SÓCIO MAJORITÁRIO: 024.119.763-56 
ENDEREÇO: Av. Tancredo Neves, nº 274, Bloco A, sala 718, Centro 
Empresarial Iguatemi, Caminho das Árvores, Salvador-BA 
CONTATO TELEFÔNICO: (71)3176-3388 
E-MAIL: incompanny@conexxoes.com.br 
BANCO:  
Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2  
Banco Itaú - Ag. 0935/ C/C.: 74821-0 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
 

 
A empresa declara que nenhum dos sócios da pessoa jurídica a ser 
contratada é cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou 
juízes vinculados a este TRE/AL, ou de servidor investido em cargo de 
direção e assessoramento deste TRE/AL. (Atendimento ao art. 2º da 
Resolução CNJ n.º 07/2005 c/c art. 1º da Resolução CNJ n.º 229/2016, 
vedação à prática de nepotismo em todos os órgãos do Poder Judiciário). 
 
OBS: Estão inclusas no valor da contratação as despesas operacionais 
(Materiais, mão-de-obra, frete e etc).  
 
OBS: O pagamento será efetuado após a execução do serviço/entrega do 
bem, mediante ordem de depósito bancário na conta corrente indicada, em 
até 10 (dez) dias úteis, contatos da emissão do recibo/Nota Fiscal, ou outro 
prazo previsto no Termo de Referência, e está condicionado ao ateste da 
entrega do(s) produto(s) ou da execução do(s) serviço(s) pelo setor 
competente. 
 

Salvador 04 de junho de 2020 
 

 
 

Jose Augusto Leite Melo 
Representante Legal 

RG nº 0968182984 / CPF 110.740.355-34 
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03736944403Usuário:

09/06/2020 13:50:18Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE Adimplente07774090

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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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: 36.003.671/0001-53

Razão Social: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/10/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/11/2020

FGTS 05/07/2020

Trabalhista Validade: 30/10/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/07/2020

Receita Municipal Validade: 04/06/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

30/04/2020 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 03/06/2020 18:30 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03/06/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=36003671000153&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

36.003.671/0001-53

Data da consulta: 03/06/2020 18:27:35
Data da última atualização: 03/06/2020 12:00:08

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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Vila Velha/ES, 4 de junho de 2020 

 

DECLARAÇÃO  

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, NÃO EMPREGA MENOR  

E NÃO RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 

A CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 

36.003.671/0001-53, por intermédio de seu representante legal, Bruno Ahnert, portador 

da Carteira de Identidade nº. 12.99.608 SSP-ES, e do CPF nº. 088.318.187-83, declara que: 

 

1. Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

2. Inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

3. Não possui sócios ou acionistas com parentesco de até segundo grau, 

consanguíneos ou por afinidade com conselheiros, empregados ou dirigentes, do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE /AL, e de nenhuma de suas unidades 

(caso haja). 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________ 

Bruno Ahnert 

Diretor de Educação Corpotativa 

CPF: 088.318.187-83 - RG: 1299608 SSP ES 
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03736944403Usuário:

09/06/2020 13:53:55Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA Adimplente36003671

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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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: 04.403.920/0001-01

Razão Social: INSTITUTO EDUCERE LTDA

Nome Fantasia: INSTITUTO EDUCERE

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

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/12/2020

FGTS 11/07/2020

Trabalhista Validade: 05/10/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/06/2020

Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 03/06/2020 18:37 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03/06/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=04403920000101&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

04.403.920/0001-01

Data da consulta: 03/06/2020 18:27:35
Data da última atualização: 03/06/2020 12:00:08

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

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO  

 

 

INSTITUTO EDUCERE LTDA, CNPJ 04.403.920/0001-01, por intermédio de 

seu representante legal, Marcelo Whately Paiva, Carteira de Identidade 

632823-SSP-DF, CPF 038248468-10, declara que não tem 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 e que não promoverá a inclusão em seu quadro 

profissional durante toda a execução contratual, de empregados que sejam 

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 

assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, em atendimento ao disposto nos artigos 2º, 

incisos  V e VI, e 3º da Resolução CNJ nº 07/2005 e da Resolução CNJ nº 

229/2016. 

 

Brasília-DF, 3 de junho de 2020. 
 

 

Marcelo Whately Paiva 

Diretor 

 

 

QMSW 05 Lote 10 Bloco C - 54 - CEP: 70.658-000 – Brasília-DF – CNPJ 04.403.920/0001-01 
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03736944403Usuário:

09/06/2020 13:52:23Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

INSTITUTO EDUCERE LTDA Adimplente04403920

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação desse Órgão Diretivo com vistas à

instrução relativa à realização de curso sobre Gestão de Conflitos, na
modalidade EAD, considerando como público-alvo os Secretários,
Coordenadores, Chefes de Seção e Chefes de Cartório, cuja ação não
possui previsão no Plano Anual de Capacitação 2020 e há verba
suficiente para atendê-la.

Foram juntadas 03 (três) propostas nestes autos para a
apreciação de Vossa Senhoria, eventos 0717684, 0717686 e
0717689.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
4 0 4 4 0716005, encaminhamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, sugerindo, a apreciação das propostas e, com base no
artigo 10 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à
Assessoria Jurídica/DG para análise e emissão de parecer técnico
sobre a legalidade da contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 09/06/2020, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717952 e o código CRC C634E708.

0005024-07.2020.6.02.8000 0717952v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
À Assessoria de Gestão Estratégica,  para que

indique, dentre as propostas dispostas nos autos, a que
melhor se adeque ao recorrente conflito institucional interno
entre gestão e controle, permitindo, com isso, que o foco seja
nos chefes das secretarias, os quais devem se portar como
líderes e direcionar o trabalho de seus subordinados. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/06/2020, às 14:49, 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
0718209 e o código CRC 4C344F2D.

0005024-07.2020.6.02.8000 0718209v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de requisição de curso sobre o tema Gestão de

Conflitos, iniciado após tratativas verbais entre Vossa Senhoria e os
servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas.

Em 20 de maio, próximo passado, esta Assessoria teve a
oportunidade de se manifestar nos presentes autos, sugerindo que as
tratativas decorrentes, como definição de conteúdo e do público a ser
alcançado, fossem alinhavadas em interlocução direta entre esta
ínclita Diretoria-Geral e a SGP.

A SGP anexou aos autos 03 (três) propostas de cursos na
modalidade EAD, submettendo-as à apreciação de Vossa
Senhoria, conforme eventos 0717684, 0717686 e 0717689.

Em seguida o processo foi encaminhado para esta
Assessoria de Gestão Estratégica "para que indique, dentre as
propostas dispostas nos autos, a que melhor se adeque ao recorrente
conflito institucional interno entre gestão e controle, permitindo,
com isso, que o foco seja nos chefes das secretarias, os quais devem
se portar como líderes e direcionar o trabalho de seus
subordinados". 

Com as vênias de estilo, a decisão pela melhor proposta
do curso deve ser aferida com base nas póliticas de gestão de
pessoas do Tribunal, alinhada à análise da conveniência e
oportunidade da alta administração e com base na disponibilidade
orçamentária.

De fato, este Regional iniciou dois projetos de grande
envergadura na seara da gestão de pessoas: a Gestão de Pessoas por
Competências e o projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho.
Ambos projetos ainda não foram finalizados. 

Pode-se dizer que a Gestão de Pessoas por Competência
consiste em ferramenta que permite avaliar se o servidor lotado em
determinado cargo está apto para o seu exercício, possibilitando, em
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caso de constatação de lacuna na atuação desse profissional,
oportunizar a qualificação e melhorias para o desempenho
profissional. 

No que diz respeito às competências comuns a todos os
gestores, denominadas de gerenciais, é necessário frisar que os
gestores, para além de possuírem a visão estratégica, a capacidade
de rever suas posições, de acatar novas ideias, de identificar
alternativas de ação e tomar decisões, bem como a capacidade de
compartilhar conhecimentos, devem possuir a capacidade de liderar
pessoas e orientar a equipe, gerenciando conflitos (liderança).

Nesse sentido, no decorrer da implantação dos primeiros
ciclos da gestão por competências, certamente a SGP conseguiu
diagnóstico preciso das eventuais deficiências nas competências
gerenciais dos servidores, as quais devem ter dado origem à
requisição do curso de Gestão de Conflitos materializado nos
presentes autos.

Os eventuais GAPs encontrados pela SGP nas
competência gerenciais do corpo de servidores  não foram
submetidos ao conhecimento desta Assessoria de Gestão Estratégica
de modo a possibilitar a indicação de curso "que melhor se adeque ao
recorrente conflito institucional interno entre gestão e controle",
como proposto por Vossa Senhoria.

Por oportuno, cabe advertir que um curso voltado à
gestão de conflitos, como proposto inicialmente, deve envolver
simulação de casos práticos, com metodologia interativa e efetiva
participação dos servidores vivenciando dinâmicas de estresse e
conflitos de trabalhos simulados, situações impossíveis em um
evento EAD, única forma possível de capacitação no atual cenário.
Assim, deve-se analisar se a referida capacitação na modalidade EAD
tem condições de possibilitar as deficiências apontadas que levaram
à proposição do presente curso.

Lado outro, deve-se priorizar, sempre que possível, a
realização de cursos de capacitação por empresas que possuem
reconhecida expertise e larga capacidade operacional em termos de
recursos didáticos, humanos e materiais audiovisuais.

Ante o exposto, permanece a manifestação desta
Assessoria constante da parte final da conclusão 0706925, no sentido
de que "as tratativas decorrentes, como definição de conteúdo e do
público a ser alcançado, sejam alinhavadas em interlocução direta
com a SGP", tendo em vista, inclusive, o que consta do artigo 77 da
Resolução 15.904, de 09/07/2018 (Regulamento da Secretaria).

Submeto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
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Assessor de Gestão Estratégica, em 18/06/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 18/06/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 18/06/2020, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720901 e o código CRC F06D0CF0.

0005024-07.2020.6.02.8000 0720901v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2020.
Trata-se de instrução voltada à realização da

capacitação sobre sobre o tema Gestão de Conflitos, iniciado
após tratativas verbais entre esta Diretoria-Geral e a
Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Nos termos da Informação 4044 (0716005), a
unidade competente da Secretaria de Gestão de Pessoas
apresentou 03 (três) propostas de empresas especializadas,
para a relaização do curso curso, tendo como conteúdo o
tema "Gestão de Conflitos", na modalidade EAD. 

Nesse ponto da instrução, a Sra. Secretária de
Gestão de Pessoas anexou o Despacho 0717952, onde fez
encaminhar os autos à apreciação desta Diretoria-Geral, com
a sugestão de "apreciação das propostas e, 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."

De forma a subsidiar a melhor escolha dentre as
propostas ofertadas, conforme os
expedientes 0717684, 0717686 e 0717689, esta Diretoria
solicitou a manifestação da Assessoria de Gestão Estratégica
acerca do tema.

A AGE, por sua fez, anexou o Despacho 0720901,
no qual trouxe ponderações importantes para um desfecho
satisfatório ao presente caso.

Dessa forma, com fulcro na intervençao da AGE,
faço retornar os autos à Secretaria de Gestão de Pessoas para
que, pela unidade competente, proceda às seguintes
providências:

1 - Analisar se a referida capacitação na modalidade
EAD tem condições de possibilitar as deficiências apontadas
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que levaram à proposição da presente capacitação, com a
avaliação sobre a possibilidade de que as dinâmicas realizadas
e alertadas pela AGE sejam substituídas por recursos
compatíveis e adaptados a videoaulas.

2 - Na hipótese de ser considerada satisfatória a
modalidade EAD para aplicação da capacitação em questão, e
ainda nos exatos termos da manifestação da AGE (0720901),
solicito que a SGP faça a sua indicação, dentre as três
propostas ofertadas, de qual a que melhor se adequa ao
objetivos e necessidades deste Tribunal, considerando os
critérios fixados nas políticas de gestão de pessoas do
Tribunal, alinhada à análise da conveniência e oportunidade
da alta administração e com base na disponibilidade
orçamentária, assim como na priorização, sempre que
possível, na realização de cursos de capacitação por empresas
que possuem reconhecida expertise e larga capacidade
operacional em termos de recursos didáticos, humanos e
materiais audiovisuais.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/06/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722153 e o código CRC 2568A640.

0005024-07.2020.6.02.8000 0722153v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
Senhora Chefe da SRACF/CODES,
Encaminho os autos a Vossa Senhoria para as

providências relacionadas no Despacho GDG 0722153.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/06/2020, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723517 e o código CRC 2E55E668.

0005024-07.2020.6.02.8000 0723517v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4663 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Humanos
Assunto: Contratação de Curso - Gestão de Conflitos
 
 

Senhora Coordenadora,
 
Os presentes autos foram encaminhados à Secretaria de Gestão

de Pessoas, por conduto do Despacho GDG 0722153, determinando que
fossem adotadas providências relativas à contratação em tela, com fulcro na
intervenção da AGE. Em ato contínuo, retornou a esta Seção de Recrutamento,
Avaliação Capacitação Funcional, para a adoção das referidas providências,
sobre as quais passamos a apresentar as nossas considerações:

1 - Analisar se a referida capacitação na modalidade EAD tem
condições de possibilitar as deficiências apontadas  que levaram à
proposição da presente capacitação, com a avaliação sobre a possibilidade de
que as dinâmicas realizadas e alertadas pela AGE sejam substituídas por
recursos compatíveis e adaptados a videoaulas.

Para a análise determinada no item 1, acima transcrito, faz-se
necessário relembrar que, até o momento, não foi trazida aos presentes
autos a indicação das deficiências que ensejaram à proposição da capacitação
em tela, motivo pelo qual reafirmamos desconhecer tais razões. Nesse sentido,
ressaltamos a importância de serem demandadas capacitações devidamente
justificadas nos respectivos autos (especialmente quando não constarem no
Plano Anual de Capacitação), bem como respaldadas em parâmetros
formalmente colhidos pela administração, até mesmo, em experiências e
observações de gestores do Órgão.

Apesar de não constar dentre as atribuições regulamentares
desta Seção, cumpre-nos esclarecer que durante as fases implantadas do
Projeto de Gestão por Competências, não foi realizado sequer um ciclo de
avaliação das competências mapeadas, em virtude do referido projeto ter sido
interrompido pela alta administração, por 03 (três) anos consecutivos (2018,
2019 e 2020) e, diferentemente do alegado no Despacho AGE 0720901, as
etapas concluídas do referido Projeto não geraram indicadores que
possibilitassem o “diagnóstico preciso das eventuais deficiências nas
competências gerenciais dos servidores”.

Por oportuno, informamos que as avaliações de
desempenho realizadas para desenvolvimento na carreira dos servidores, além
ter insignificante representatividade no público indicado para a capacitação
objeto deste Processo, os critérios avaliatórios que podem ter relação com
o tema "gestão de conflitos" têm demonstrado resultados
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bastante satisfatórios, reforçando o entendimento de que desconhecemos a
existência de indicadores de gestão de pessoas resultantes de levantamentos,
consultas, pesquisas ou quaisquer outras formas de coleta de dados que
justifiquem a capacitação em tela.

Outrossim, no tocante à avaliação da possibilidade de, nos
eventos a distância propostos nestes autos, as dinâmicas sugeridas pela
AGE sejam substituídas por recursos compatíveis e adaptados a videoaulas,
verificamos que apenas uma das propostas apresentadas (0717686) faz
referência à realização de dinâmicas de situações de estresse e conflitos, de
forma participativa e metodologia sócio-individualizada com a utilização de
dinâmicas de grupo, simulações, estudos de casos, dentre outras, contudo,
acreditamos que os recursos utilizados na capacitação já foram
compatibilizados e contemplados nas videoaulas que compõem a metodologia
do curso proposto.

Acerca da advertência apresentada pela AGE, no Despacho
0720901, quando assevera “que um curso voltado à gestão de conflitos, deve
envolver simulação de casos práticos, com metodologia interativa e efetiva
participação dos servidores vivenciando dinâmicas de estresse e conflitos de
trabalhos simulados, situações impossíveis em um evento EAD”, entendemos
que cada recurso de aprendizagem existente tem a sua função e deve ser
utilizado em consonância com os propósitos desejados. Com isso, na ausência
da definição clara dos objetivos e dos resultados esperados pela
administração, ao propor uma capacitação, torna-se improdutiva a análise da
adequação dos recursos que compõem a metodologia de capacitação.

 
2 - Na hipótese de ser considerada satisfatória a modalidade EAD

para aplicação da capacitação em questão, e ainda nos exatos termos da
manifestação da AGE (0720901), solicito que a SGP faça a sua indicação,
dentre as três propostas ofertadas, de qual a que melhor se adequa aos
objetivos e necessidades deste Tribunal, considerando os critérios fixados
nas políticas de gestão de pessoas do Tribunal, alinhada à análise da
conveniência e oportunidade da alta administração e com base na
disponibilidade orçamentária, assim como na priorização, sempre que possível,
na realização de cursos de capacitação por empresas que possuem
reconhecida expertise e larga capacidade operacional em termos de recursos
didáticos, humanos e materiais audiovisuais.

Considerando o solicitado no item 2, bem como tudo o que
foi exposto por esta unidade, no item anterior, e, ainda, nos demais
documentos juntados a este Procedimento, não há possibilidade desta
unidade assegurar que a modalidade EAD será satisfatória, uma vez que a
“satisfação” está diretamente relacionada aos resultados esperados (não
informados no presente Processo) e, no segundo momento, aos alcançados. O
que podemos afirmar é que toda ação de capacitação, independentemente de
sua modalidade, é capaz de atender aos objetivos prometidos/empenhados por
ocasião da respectiva proposta de contratação.

Em relação à indicação de qual proposta é a mais adequada, com
base nos objetivos e necessidades deste Tribunal, nos critérios fixados nas
políticas de gestão de pessoas, até mesmo na conveniência e
oportunidade, não podemos fazê-lo, por: 1. recair nos mesmos motivos já
colocados aqui neste expediente, quais sejam ausência de elementos,
indicadores, resultados de avaliações ou quaisquer outras informações
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decorrentes das políticas de gestão de pessoas existentes no
Órgão, relacionadas às propostas de contratação em apreço, e que estejam
alinhadas aos objetivos do Tribunal; 2. não fazer parte das atribuições
incumbidas a esta unidade, conforme constatado no artigo 82 da Resolução
TRE/AL nº 15.904/2018, a proposição, a coordenação, implementação de tais
políticas.

No tocante à disponibilidade orçamentária, reiteramos a
informação (0716005) de que há verba suficiente para atender a qualquer uma
das três propostas de contratação, inclusive já reservamos o montante de
R$51.405,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinco reais), correspondente
ao valor da proposta mais onerosa.

Em relação à nossa sugestão de qual proposta seria a mais
adequada, com base no nível de expertise e capacidade operacional, em
termos de recursos didáticos, humanos e materiais audiovisuais, das
empresas proponentes, considerando as experiências vividas por esta unidade
na gestão das capacitações contratadas por este Órgão, registramos que:

1. TODAS as empresas proponentes possuem reconhecida
capacidade técnica na promoção de eventos de capacitação;

2. Em se tratando da modalidade a distância, este Tribunal
contratou, apenas, as empresas Consultre e Instituto Educere, ambas com
avaliação satisfatória na realização das capacitações contratadas;

3. Em que pese o relatado no item anterior, dentre as três
empresas proponentes, a Conexxões é a que tem nos dado um retorno mais
satisfatório, em se tratando de: organização; zelo com material didático
ofertado, como apostilas, pastas, etc;  retorno mais rápido aos nossos
contatos; facilidade de negociação, e principalmente na qualidade dos
conteúdos apresentados e dos instrutores contratados. Por oportuno,
juntamos alguns atestados de capacidade técnica emitidos em nome da
Conexxões (0731870), referentes a cursos ofertados pela mesma a outros
Órgãos, na modalidade EAD.

Por fim, ressaltamos a importância de que a deliberação acerca
do objeto tratado nestes autos aconteça o mais breve possível, pelo fato de ter
sido reservado/bloqueado um montante considerável do orçamento de
capacitação (R$51.405,00), sem sabermos se será ou não autorizada e
executada a capacitação em tela, podendo comprometer a autorização de
outras ações de capacitação em trâmite, por falta de verba.

 
Cordialmente,

 

Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 16/07/2020, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 16/07/2020, às 14:27, 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
0730140 e o código CRC A9578E5C.

0005024-07.2020.6.02.8000 0730140v72
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 
Secretaria de Gestão de Pessoas 

Coordenadoria de Educação, Desenvolvimento, Atenção à Saúde e Benefícios 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Escola de Negócios Conexxões Educação 

Empresarial Ltda., CNPJ 07.774.090/0001-17, situada na Av. Tancredo Neves, 274, 

Pituba, Salvador/BA, prestou serviços ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 
inscrito no CNPJ 05.967.350/0001-45, executando o curso de “Indicadores 

Estratégicos – melhores práticas para a efetividade da avaliação de desempenho das 
organizações”, na modalidade EAD, nos dias 08, 09 e 10/07/2020. Na execução o curso, 

a referida empresa cumpriu com todas as condições estabelecidas para o serviço, atendendo 

satisfatoriamente e evidenciando sua plena capacidade técnica,  
 

 
Sem mais, para o momento, 
 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
 

Salvador, 14 de julho de 2020.  

 

MARIA ISABEL DE BARROS BRANDÃO 
Coordenadora de Educação, Desenvolvimento,  

Atenção à Saúde e Benefícios 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.
Senhora Secretária,
 
Encaminho a Informação SRACF 0730140 ao

conhecimento de Vossa Senhoria e apreciação superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DULCE STELLA TENÓRIO PRADO
COÊLHO, Coordenadora Substituta, em 16/07/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732470 e o código CRC 23ADBB8B.

0005024-07.2020.6.02.8000 0732470v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho

G D G 0722153, encaminho os presentes autos, a Vossa
Senhoria, para apreciação e deliberação a cerca das
ponderações trazidas pela CODES/SRACF por meio de evento
0730140.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 17/07/2020, às 08:21, 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
0732492 e o código CRC 833231B7.

0005024-07.2020.6.02.8000 0732492v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2020.
 
Direcione-se o presente procedimento à Assessoria

de Gestão Estratégica, em razão da deliberação firmada em
reunião (videoconferência) ocorrida em 21 de julho do ano em
curso, pelo Conselho de Gestão Estratégica e Governança
Corporativa, acerca do objeto dos autos.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/07/2020, às 15:02, 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
0735148 e o código CRC 5EFBB5BA.

0005024-07.2020.6.02.8000 0735148v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Informo que por ocasião da reunião do Conselho de

Gestão Estratégica e Governança Corporativa, ocorrida no dia 21,
próximo passado, cuja ata encontra-se em processo de confecção e
coleta de assinaturas (0735062), restou deliberado, que o curso de
gestão de conflitos deve abranger, como público alvo,  todos os
servidores que tem liderados (Secretários, Coordenadores,
Assessores-Chefes, Chefes de Seção e Chefes de Cartório).
Quanto à proposta, após as ponderações da SRACF/SGP, por
unanimidade, foi escolhida a empresa Conexxões, haja vista
o histórico da empresa, a carga horária estipulada, que pode ser mais
factível, bem como em virtude do valor orçado, ressaltando que,
quanto ao conteúdo das propostas, todas as empresas parecem
atender.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 23/07/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 23/07/2020, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 23/07/2020, às 19:23, 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
0735803 e o código CRC 6FC95624.

0005024-07.2020.6.02.8000 0735803v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
À CODES/SRACF, com o Despacho AGE 0735803,

para conhecimento e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/07/2020, às 13:59, 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
0735835 e o código CRC F7000390.

0005024-07.2020.6.02.8000 0735835v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2020.
Senhora Secretária,
 
Após ciência da empresa escolhida e tendo em vista

que a instrução encontra-se na informação nº 4044(0716005),
encaminhamos os autos sugerindo o encaminhamento para as
unidades superiores para análise da contratação e competente
deliberação.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 27/07/2020, às 14:59, 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
0736630 e o código CRC B8E2554A.

0005024-07.2020.6.02.8000 0736630v1
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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: 07.774.090/0001-17
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 01/08/2020
FGTS 06/08/2020
Trabalhista Validade: 27/12/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/08/2020
Receita Municipal Validade: 29/07/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2020 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 27/07/2020 14:43 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2020.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação desse Órgão Diretivo com

vistas à instrução relativa à realização de curso sobre Gestão
de Conflitos, na modalidade EAD, considerando como público-
alvo os Secretários, Coordenadores, Chefes de Seção e Chefes
de Cartório, cuja ação não possui previsão no Plano Anual de
Capacitação 2020 e há verba suficiente para atendê-la.

A CODES/SRACF, por meio do despacho 0736630,
vem nos informar que concedeu ciência a empresa Conexxões
Educação, escolhida por unanimidade pela Assessoria de
Gestão Estratégica (0735803), para implementação do curso.

Efetivada a instrução da demanda, conforme
Informação 4044 0716005, encaminhamos os autos à
apreciação de Vossa Senhoria, sugerindo, a apreciação das
propostas e, 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 LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 27/07/2020, às 17:21, 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
0736810 e o código CRC F92D7A19.

0005024-07.2020.6.02.8000 0736810v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2020.
À Assessoria Jurídica para análise e

pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/07/2020, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736902 e o código CRC 700F6264.

0005024-07.2020.6.02.8000 0736902v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
À AJ-DG,
 
Senhor Assessor, 
 
Com os cumprimentos iniciais, sirvo-me do

presente, em alusão ao despacho da GSGP (0736810), para
esclarecer que a deliberação pela escolha da empresa
Conexxões veio à lume por deliberação não desta AGE, mas
do Conselho de Gestão Estratégica e Governança Corporativa,
o qual, em reunião ocorrita no dia 21, próximo passado, assim
decidiu:

Quarto ponto da pauta (0005024-
07.2020.6.02.8000): Deliberação sobre curso de
gestão de conflitos. O Assessor de Gestão
Estratégica asseverou que o curso foi demandado
pela DG em conversa com a SRACF/SGP. Falta
definição de público e da empresa, sendo que há 3
propostas de curso nos autos. O Diretor-Geral
registrou que o curso é fundamental para o Tribunal,
pois muitos dos servidores que estão no alto escalão
não conseguem gerir bem os subordinados, de
maneira que vige a necessidade de solucionar o
atrito entre os servidores e superá-los. Adunou que
cada setor (unidade) deve ser vista como especialista
na área de conhecimento em que atua e todos devem
trabalhar de forma colaborativa;
Deliberação: 
Público: O curso deve abranger todos os que tem
liderados (Secretários, Coordenadores, Assessores-
Chefes, Chefes de Seção e Chefes de Cartório).
Empresa: 
Após as ponderações da SRACF/SGP, por
unanimidade, foi escolhida a empresa Conexxões,
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haja vista o histórico da empresa, a carga horária
estipulada, a qual pode ser mais factível, bem como
em virtude do valor orçado, ressaltando que, quanto
ao conteúdo das propostas, todas as empresas
parecem atender.
(grifos no original)

 
Por fim, informo que a ATA da referida reunião

encontra-se disponível para consulta no evento 0735062, ora
em processo de coleta de assinatura dos demais participantes.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 28/07/2020, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737300 e o código CRC 27220885.

0005024-07.2020.6.02.8000 0737300v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
À SAD,
 
Diante da proposta de curso online (0717684),

cumpre submeter a instrução ao crivo da SEIC, com vistas à
aferição da compatibilidade de preços.

No mais, faz-se necessário a juntada aos autos da
certidão atualizada relativa à Receita Muncipal, vez que esta
se encontra na iminência de seu vencimento.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 28/07/2020, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/07/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737360 e o código CRC FBAA69CD.

0005024-07.2020.6.02.8000 0737360v1

Despacho AJ-DG 0737360         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 80



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
 
 
À SEIC, para realização da aferição da

compatibilidade de preços, solicitada no Despacho AJ-
DG 0737360.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2020, às 22:17, 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
0737729 e o código CRC 9B274AAC.

0005024-07.2020.6.02.8000 0737729v1
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E-mail - 0737952

Data de Envio: 
  29/07/2020 14:06:54

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

Para:
    incompany@conexxoes.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Curso EAD Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos

Mensagem: 
  Prezados,

Para que sigamos na contratação do Curso EAD Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de
Conflitos, com carga horária de 16h, data a definir, no valor de R$390,00 até 30 participantes e R$375,00
acima desse número, pedimos nos enviar uma nova proposta atualizada com desconto oferecido em
relação a proposta inicial, se possível e 03 notas de empenho/fiscais, ou ainda proposta junto a outros
órgãos, de preferência federais, que compatibilizem o valor informado a este Tribunal.

Atenciosamente.

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

Anexos:
    Proposta_0717684_Curso_EAD_proposta_final___Gestao_de_Conflitos_na_Admi...ao_Publica___gravada_at_compressed.pdf
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Justificativa de Preços 
 

Documento 
Analisado 

Objeto 

Carga 
horária 

total 

Por turma* 

Nº de 
Alunos 

 
Por turma* 

Valor por 
participantes 

Valor total 
(por turma) 

Proposta – TRE;/AL 
Curso EAD - Conhecimento em Gestão de 
Conflitos/Mediação de Conflitos (gravado) 

16h 
 

80 
 

R$ 375,00 R$ 30.000,00 

NE:2020000757 
para cliente: TRE/PE 

Referente à contratação de 01 turma In 
Company do Curso EAD - Conceitos e 
Prática em Planejamento Estratégico 

20h 
 

03 
 

R$ 1.560,00 R$ 4.680,00 

PE:2020000263 
para cliente: TRE/TO 

Referente à contratação de uma turma In 
Company  Curso EAD - DEFINIÇÃO DE 

PROCESSOS AUDITÁVEIS – Riscos 
corporativos estratégicos ou operacionais 

como critérios delimitadores. 

16h 
 

15 
 

R$ 800,00 R$ 12.000,00 

NE: 2020000751 
para cliente: TRE/PE 

Referente à contratação de 01 turma In 
Company de Curso EAD - Indicadores 
Estratégicos - Melhores práticas para a 

efetividade da avaliação de desempenho 
das organizações 

16h 12 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 

  
 

1- O valor por participante menor proposto ao TRE/AL em comparação ao proposto ao TRE/PE (nota de empenho nº 
2020000757) deve ao fato de termos concedido um desconto ao TRE/AL. 

 
2- O valor por participante menor proposto ao TRE/AL em comparação ao proposto ao TRE/TO (nota de empenho nº: 

2020000263) deve ao fato de termos concedido um desconto ao TRE/AL 
 

3- O valor por participante menor proposto ao TRE/AL em comparação ao proposto ao TRE/PE (nota de empenho nº  
2020000751) deve ao fato de termos concedido um desconto ao TRE/AL. 

 
 
*Reiteramos que o valor por participante proposto ao TRE/AL  de R$ 375,00 só tem validade para esse curso 
nesse formato, com essa carga horária e com esse número mínimo de (80) participantes por turma.  

 
 

_________________________________________________ 
José Augusto Leite Melo 

Diretor  
Representante Legal 
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Conhecimento em Gestão 

de Conflitos/Mediação de 

Conflitos 
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PÚBLICO ALVO 

APRESENTAÇÃO 
 

 

OBJETIVO 

 

• 

• 

• 
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CARGA HORÁRIA 

CONTEUDISTA/INSTRUTORA 
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INVESTIMENTO 
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MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES EDUCAÇÃO 
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DEPOIMENTOS 

 

 

 

 

NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

Nota para compatibilização de valores (0738062)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 94



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota para compatibilização de valores (0738062)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 95



 

 

 

 

 

 

Nota para compatibilização de valores (0738062)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 96



                         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    : 22Jul20 NUMERO: 2020NE000494

 ESPECIE    : 07 -  ORIGINAL                    DOC. REFEREN:     2020PE000263

 EMITENTE   : 070027/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

 CNPJ       : 05789902/0001-72 FONE: (063)3229-9755

 ENDERECO   : 202 NORTE, AV. TEOTONIO SEGURADO,CONJ. 01, LOTES 1 E 2, PL. NORTE

 MUNICIPIO  : 9733 - PALMAS                              UF: TO CEP: 77006-214

 CREDOR     : 07774090/0001-17 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPR

 ENDERECO   : TANCREDO NEVES, CENTRO 274 BLOCO A CAMINHO DAS ARVORES

 MUNICIPIO  : 3849 - SALVADOR                            UF: BA CEP: 41820-020

 TAXA CAMBIO:

 OBSERVACAO / FINALIDADE

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "DEFINIÇÃO DE

 PROCESSOS AUDITÁVEIS - RISCOS CORPORATIVOS ESTRATÉGICOS OU OPERACIONAIS  COMO

 CRITÉRIOS DELIMITADORES", NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL - EAD (ON LINE).

 CLASS : 1 14126 02122003320GP0017 167883 0100000000 339039 070119 TO CAPPAC

 TIPO  : ORDINARIO  MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE

 AMPARO: LEI8666           INCISO: 02     PROCESSO: 00010558520206278000

 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: TO / 9733

 ORIGEM DO MATERIAL      :

 REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93               NUM. ORIG.:

 VALOR ORIGINAL :              12.000,00

 DOZE MIL REAIS****************************************************************

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

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

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

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

 ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN

 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:             12.000,00

                                        VALOR DO SEQ. :             12.000,00

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "DEFINIÇÃO DE

 PROCESSOS AUDITÁVEIS - RISCOS CORPORATIVOS ESTRATÉGICOS OU OPERACIONAIS  COMO

 CRITÉRIOS DELIMITADORES", NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL - EAD (ON LINE).

                                          T O T A L  :              12.000,00

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

        CARLOS HENRIQUE MARTINS                HELOISA GOMES DA SILVA

        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO

 

HELOISA GOMES DA SILVA

Coordenador

Documento assinado eletronicamente em 22/07/2020, às 11:50, conforme art. 1º,
§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS
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Secretário de Administração e Orçamento

Documento assinado eletronicamente em 22/07/2020, às 13:46, conforme art. 1º,
§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 1372489 e o código CRC E0DA2267.

0001055-85.2020.6.27.8000 1372489v2
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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: 07.774.090/0001-17

Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 01/08/2020

FGTS 06/08/2020

Trabalhista Validade: 27/12/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/08/2020

Receita Municipal Validade: 26/08/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2020 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 29/07/2020 15:41 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 29/07/2020 15:44:05 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO 

EMPRESARIAL LTDA 

CNPJ: 07.774.090/0001-17 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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

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

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
Senhora Secretária Substituta,
 
Trata o procedimento de participação no Curso EAD -

Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos
(gravado), de 16h , com participantes e com data, ambos ainda a
definir, conforme proposta evento 0717684 .

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do preço
evento 0737729, no valor de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco
reais) para até 30 participantes e R$395,00 (trezentos e noventa e
cinco reais) acima de 30 participantes, ora tendo o preço
compatibilizado pela proponente, bem como carta de justificativa de
preços praticados evento 0738062.

 
Fora também observado a regularidade fiscal da Empresa

ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ: 07.774.090/0001-17, eventos 0717834 e 0738065   bem
como declaração de inexistência de nepotismo, evento 0717834 (
Pág. 03).

 
Diante do exposto , entendemos demonstrada a

compatibilidade e do preço ofertado, sugerimos, s.m.j, a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput
da Lei nº 8.666/93.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/07/2020, às 16:03, 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
0738067 e o código CRC 0636023D.

0005024-07.2020.6.02.8000 0738067v1

Despacho SEIC 0738067         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 105



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.

 

À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG (0737360), encaminho os

presentes autos para análise, após a realização da respectiva
compatibilidade de preços, mediante Despacho SEIC (0738067). 

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2020, às 17:29, 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
0738169 e o código CRC B937E2B1.

0005024-07.2020.6.02.8000 0738169v1
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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 : 0005024-07.2020.6.02.8000
INTERESSADO : GSGP
ASSUNTO : CURSO ONLINE: CONHECIMENTO EM GESTÃO DE CONFLITOS/MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.

 

Parecer nº 1381 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão de
contratação da empresa ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
07.774.090/0001-17, visando à participação de servidores
deste Regional, no Curso EAD ''Conhecimento em Gestão
de Conflitos/Mediação de Conflitos'' , a ser realizado em
plataforma virtual, com o valor de R$375,00 (trezentos e
setenta e cinco reais) por pessoa, para até 30 participantes e
R$395,00  (trezentos e noventa e cinco reais) por pessoa,
acima de 30 participantes

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento (0716005),  a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional informa que há
verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela,  sendo que a
presente ação NÃO se encontra contemplada, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2020 - PAC/2020, 
o qual se encontra aprovado, objeto dos autos SEI
nº 0009155-59.2019.6.02.8000.

Constam dos autos (0717834) CADIN,
CEIS, Declaração de Inexistência de Nepotismo, SICAF e
Consulta Consolidada TCU (0738065).

Por sua vez a SEIC (0738067)  entendeu
"demonstrada a compatibilidade e do preço ofertado, pelo que
sugeriu a contratação direta, por inexigibilidade de licitação,
nos termos do Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Dessa forma,  prossegue-se na análise da 

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

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

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

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

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

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

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

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

 
Diante do exposto, o enquadramento da

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

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

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

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

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

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

 
Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

de cotejar preços de fornecedores distintos, visto que a
diferença no serviço inviabiliza uma base para aferi-los,
cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o praticado no mercado, inclusive com outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em geral,  e  sempre que possível, devem ser
juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
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20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,
de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja circunstanciadamente
justificada a escolha do fornecedor, bem como demonstrada a
adequabilidade dos preços, neste último caso com efetiva
comparação com os preços de mercado e sempre com a
juntada de parecer de técnico responsável atestando tanto a
inexigibilidade quanto à adequação dos preços.
 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Segue lista de verificação exigida no Anexo X
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a obrigatoriedade do
uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

ANEXO X - Contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, de cursos de atualização, capacitação e/ou
desenvolvimento deverá ser verificada pela Assessoria
Jurídica da Direção-Geral ou pela Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, de acordo com o regulamento.

 

 

Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  

0702942

 

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

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

X   

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

 X  

5 O procedimento está instruído com o detalhamento do
conteúdo do curso requerido? X  0717684

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

X   0735803

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

8

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

 X  

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

 X  

10
Foi verificada pela CODES a relação de compatibilidade entre
o objeto da futura contratação e as atribuições do(s)
destinatário(s) dos conhecimentos?

X  0716005

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

X  0716005

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os X   0738067
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12preços X   0738067

 
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  0717684

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  0717834

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

Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoEvento/Obs.

17

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os
seus dados relativos à regularidade fiscal válidos? X  0738065

1 FGTS X   

2. INSS X   

3. Receita Federal X   

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X  

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X   

18Consta consulta ao CADIN? X  0717834

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  

0717834

0738065

 

 
5. CONCLUSÃO
 

Ao ensejo,  resta definir o quantitativo de
participantes, bem como registrar, segundo informação da
SGP (0716005) que a ação não se encontra contemplada, para
a unidade solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2020 -
PAC/2020 (SEI nº 0009155-59.2019.6.02.8000).

Com esses apontamentos, esta Assessoria Jurídica,
nos termos do inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017 (Normas de Contratação), opina favoravelmente à
contratação da empresa ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
07.774.090/0001-17, visando à participação de servidores
deste Regional, no Curso EAD ''Conhecimento em Gestão
de Conflitos/Mediação de Conflitos'' , a ser realizado em
plataforma virtual, com o valor de R$375,00 (trezentos e
setenta e cinco reais) por pessoa,  para até 30 participantes e
R$395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) por pessoa,
acima de 30 participantes, conforme proposta
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comercial (0717684), 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 29/07/2020, às 20:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/07/2020, às 20:38, 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
0738195 e o código CRC A28EC1E7.

0005024-07.2020.6.02.8000 0738195v11
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de agosto de 2020.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos eletrônicos sobre procedimento de

pretensa contratação da empresa ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES – EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº 07.774.090/0001-17, com vistas à
participação de servidores deste Regional, no Curso EAD
“Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de
Conflitos”, a ser realizado em plataforma virtual, com o valor
de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) por pessoa,
para até 30 (trinta) participantes e R$ 395,00 (trezentos e
noventa e cinco reais) por pessoa, acima de 30 (trinta)
participantes, conforme proposta comercial (0717684).

 
Em procedimento instrutório, nos termos da

Informação SRACF nº 4044 (0716005), a Seção de
Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional asseverou
que há verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender a despesa em tela. Entretanto, a
referida Ação de Capacitação NÃO se encontra contemplada
para a unidade solicitante no Plano Anual de
Capacitação/2020 – PAC/2020, razão pela qual deve ser
analisada pela Alta Administração.

 
Registro que a capacitação em comento foi

demandada por esta Unidade Diretiva, com o apoio do
Conselho de Gestão Estratégica e Governança Corporativa,
justificando-se em face das dificuldades encontradas de quem
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exerce posição de liderança (Secretários, Coordenadores,
Assessores-Chefes, Chefes de Seção e Chefes de Cartórios)
em solucionar e superar os atritos entre os seus subordinados
(vide Despacho AGE 0737300).

 
Por intermédio do Despacho SEIC 0738067, a

unidade técnica competente entendeu demonstrada a
verificação da compatibilidade dos valores cobrados pela
empresa.

 
Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral, por conduto do Parecer AJ-DG nº 1381/2020
(0738195), opinou favoravelmente à contratação da empresa,
haja vista a sua regularidade jurídica, tudo com fundamento
no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

 
Do exposto, reconheço a inexigibilidade de

licitação nos autos, com fulcro no art. 25, inciso II, c/c o art.
13, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, e ciente de que o
evento em apreço irá colaborar com a excelência da prestação
administrativa do público indicado para a capacitação,
submeto o presente procedimento à consideração superior de
Vossa Excelência para análise e competente deliberação, em
atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/08/2020, às 14:17, 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
0739886 e o código CRC 4E80B198.

0005024-07.2020.6.02.8000 0739886v1
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PROCESSO : 0005024-07.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas

ASSUNTO : CURSO ONLINE: CONHECIMENTO EM GESTÃO
DE CONFLITOS/MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.

 

Decisão nº 2015 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica

da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1381 0738195, amparado
na manifestação da SEIC 0738067, bem como com base em 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 sugerido pelo Sr. Diretor-Geral 0738195, e
AUTORIZO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, a
contratação direta da empresa ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
07.774.090/0001-17, visando às participações de servidores deste
Regional, no Curso EAD ''Conhecimento em Gestão de
Conflitos/Mediação de Conflitos'' , a ser realizado em plataforma
virtual, com o valor de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) a
inscrição por pessoa, e para o limite de 30 (trinta) participantes. E o
montante de R$395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) a inscrição
por pessoa, acima de 30 (trinta) participantes, conforme proposta
comercial (0717684).

Contudo, antes de os autos seguirem para a Secretaria de
Administração, determino o seu retorno para a Diretoria-Geral para
informar o número de servidores que deverão participar da
capacitação em tela, incluída a servidora Valeska Soares Emídio
Cunha, Assessora Especial da Presidência.

Após, autos à Secretaria de Administração para a
emissão da correspondente nota de empenho, por sua unidade
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competente, bem como à Secretaria de Gestão de Pessoas para
ciência aos servidores em tela 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 13/08/2020, às 18:32, 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
0743361 e o código CRC 0AF7BB8A.

0005024-07.2020.6.02.8000 0743361v13
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PROCESSO : 0005024-07.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL
ASSUNTO : CURSO ONLINE: CONHECIMENTO EM GESTÃO DE CONFLITOS/MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.

 

Parecer nº 1477 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face de necessidade de aperfeiçoamento da

instrução, esta AJ-DG, com a devida vênia, reabriu o presente
procedimento, para retificar uma passagem do Parecer nº 
1.381 (0738195), conforme segue:

 Onde consta:
 

"Com esses apontamentos, esta
Assessoria Jurídica, nos termos do inciso
X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017 (Normas de Contratação),
opina favoravelmente à contratação da
empresa ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES - EDUCACAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
07.774.090/0001-17, visando à
participação de servidores deste Regional,
no Curso EAD ''Conhecimento em
Gestão de Conflitos/Mediação de
Conflitos'', a ser realizado em plataforma
virtual, com o valor de R$375,00
(trezentos e setenta e cinco reais) por
pessoa, para até 30 participantes e
R$395,00 (trezentos e noventa e cinco
reais) por pessoa, acima de 30
participantes, conforme proposta
comercial (0717684), tudo
com fundamento no art. 25, caput, da Lei
nº 8.666/93."
 

Deve constar:
 

"Com esses apontamentos, esta
Assessoria Jurídica, nos termos do inciso
X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017 (Normas de Contratação),
opina favoravelmente à contratação da
empresa ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES - EDUCACAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
07.774.090/0001-17, visando à
participação de servidores deste Regional,
no Curso EAD ''Conhecimento em
Gestão de Conflitos/Mediação de
Conflitos'', a ser realizado em plataforma
v i r tu a l , com o valor de R$390,00
(trezentos e noventa reais) por pessoa, 
para até 30 participantes e R$375,00
(trezentos e setenta e cinco reais)
por pessoa, acima de 30
participantes, conforme proposta

Parecer 1477 (0746405)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 119



comercial (0717684), tudo
com fundamento no art. 25, caput, da Lei
nº 8.666/93."

 
À consideração superior. 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/08/2020, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746405 e o código CRC 90CCA012.

0005024-07.2020.6.02.8000 0746405v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência,
 
Retorna o presente feito a esta Diretoria-Geral, em razão

do Parecer 1477 (0746405), onde o Sr. Assessor Jurídico  retifica
uma passagem do Parecer nº 1.381 (0738195), conforme segue: 

Onde consta:
"Com esses apontamentos, esta Assessoria Jurídica,
nos termos do inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-
AL nº 15.787/2017 (Normas de Contratação), opina
favoravelmente à contratação da empresa ESCOLA
DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 07.774.090/0001-17,
visando à participação de servidores deste Regional,
no Curso EAD ''Conhecimento em Gestão de
Conflitos/Mediação de Conflitos'' , a ser realizado
em plataforma virtual, com o valor de R$375,00
(trezentos e setenta e cinco reais) por pessoa, para
até 30 participantes e R$395,00 (trezentos e noventa
e cinco reais) por pessoa, acima de 30
participantes, conforme proposta
comercial (0717684), tudo com fundamento no art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93."

Deve constar:
"Com esses apontamentos, esta Assessoria Jurídica,
nos termos do inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-
AL nº 15.787/2017 (Normas de Contratação), opina
favoravelmente à contratação da empresa ESCOLA
DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 07.774.090/0001-17,
visando à participação de servidores deste Regional,
no Curso EAD ''Conhecimento em Gestão de
Conflitos/Mediação de Conflitos'' , a ser realizado
em plataforma virtual, com o valor de R$390,00
(trezentos e noventa reais) por pessoa,  para até
30 participantes e R$375,00 (trezentos e
setenta e cinco reais) por pessoa, acima de 30
participantes, conforme proposta

Conclusão GDG 0747602         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 121



comercial (0717684), tudo com fundamento no art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93."
 

Assim, tendo em vista o inteiro teor da Decisão 2015
(0743361) e, precedentemente ao cumprimento da determinação
contida na mesma, faço os presentes autos conclusos à superior
consideração de Vossa Excelência,  para conhecimento
e providências que entender necessárias.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/08/2020, às 22:36, 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
0747602 e o código CRC AADC4ED7.

0005024-07.2020.6.02.8000 0747602v1
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PROCESSO : 0005024-07.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas

ASSUNTO : CURSO ONLINE: CONHECIMENTO EM GESTÃO
DE CONFLITOS/MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.

 

Decisão nº 2091 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica

da Diretoria-Geral, por meio dos Pareceres nº 1381 0738195 e 1477
0746405, amparado na manifestação da SEIC 0738067, bem como
com base em 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 sugerido
pelo Sr. Diretor-Geral 0738195, e AUTORIZO, com fulcro no artigo
2 5 , caput, da Lei nº 8.666/1993, a contratação direta da
empresa ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 07.774.090/0001-17, visando às
participações de servidores deste Regional, no Curso
EAD ''Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de
Conflitos'',  a ser realizado em plataforma virtual, com o valor
de R$390,00 (trezentos e noventa reais) por pessoa,  para até
30 participantes e R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)
por pessoa, acima de 30 participantes, conforme proposta
comercial 0717684.

 
Após, autos à Secretaria de Administração para a

emissão da correspondente nota de empenho, por sua unidade
competente, após consulta à Secretaria de Gestão de Pessoas acerca
do número de servidores participantes da capacitação em
comento, incluída a Assessora Especial da Presidência, servidora
Valeska Soares Emídio Cunha, e adoção das demais medidas de
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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 26/08/2020, às 01:03, 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
0750977 e o código CRC F66CB5AE.

0005024-07.2020.6.02.8000 0750977v4
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À CODES/SRACF para providências pertinentes à

Decisão (0750977).

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 26/08/2020, às 18:14, 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
0751472 e o código CRC BDDCE928.

0005024-07.2020.6.02.8000 0751472v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À COMAP, para necessária publicidade.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 21:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751776 e o código CRC 6466D342.

0005024-07.2020.6.02.8000 0751776v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de agosto de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0751776, encaminho os

presentes autos para os registros necessários no Portal da
Transparência.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/08/2020, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751861 e o código CRC A2399F14.

0005024-07.2020.6.02.8000 0751861v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de agosto de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0751776).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/08/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751898 e o código CRC 028FA78C.
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Senhora Secretária, 
 
Em resposta ao Despacho GSGP 0751472, segue

lista(doc. 0753265) com os nomes dos 93 servidores a serem
inscritos no Curso de Gestão de Conflitos.

 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 31/08/2020, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753212 e o código CRC B0296A75.
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Nome do Servidor Comissionamento

VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA
CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO SECRETÁRIO

CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS SECRETÁRIO

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA SECRETÁRIO

KATHERINE MARIA FERRO GOMES TEIXEIRA SECRETÁRIO

ANDRÉ BONAPARTE SANTOS COORDENADOR

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR COORDENADOR
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO COORDENADOR

DAVID MAGALHÃES DE AZEVEDO COORDENADOR

GIANE DUARTE COÊLHO MOURA COORDENADOR

KLEBER VIEIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR

LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO COORDENADOR
MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE BORGES COORDENADOR

MAURÍCIO DE OMENA SOUZA COORDENADOR

RUI CARLOS GALVÃO COORDENADOR

SÂMIA COÊLHO TENÓRIO COORDENADOR

TALES DE AMORIM GAMELEIRA COORDENADOR
AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR CHEFE DE SEÇÃO

ALEX HENRIQUE MONTE NUNES CHEFE DE SEÇÃO

ALEXANDRE JOSÉ SAMPAIO SARMENTO CHEFE DE SEÇÃO

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR CHEFE DE SEÇÃO

BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO CHEFE DE SEÇÃO
CRISTINO HERMANO DE BULHÕES CHEFE DE SEÇÃO

DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE CHEFE DE SEÇÃO

FÁBIO ANDRÉ FEITOZA DA SILVA CHEFE DE SEÇÃO

FELIPE JOSÉ MAFRA TORRES CHEFE DE SEÇÃO

FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS CHEFE DE SEÇÃO
HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO CHEFE DE SEÇÃO

HELDER VALENTE DE LIMA CHEFE DE SEÇÃO

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO CHEFE DE SEÇÃO

ITAMAR BARRETO LEITE CHEFE DE SEÇÃO

JOSÉ RIBEIRO LINS NETO CHEFE DE SEÇÃO
KARINA QUINTELLA LESSA VALENTE CHEFE DE SEÇÃO

LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA CHEFE DE SEÇÃO

LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA CHEFE DE SEÇÃO

LEONARDO MEDEIROS DE LUNA CHEFE DE SEÇÃO

LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO CHEFE DE SEÇÃO
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO CHEFE DE SEÇÃO

LUCIANO APEL CHEFE DE SEÇÃO

MARCELO TENÓRIO DA COSTA CHEFE DE SEÇÃO

MÁRCIO ANDRADE DA SILVA CHEFE DE SEÇÃO

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA CHEFE DE SEÇÃO
MARIA DAS GRAÇAS OMENA BRÊDA MAIA CHEFE DE SEÇÃO

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR CHEFE DE SEÇÃO

PAULO ROBERTO CALHEIROS CORREIA CHEFE DE SEÇÃO

RENATA FIGUEIREDO ATAIDE CHEFE DE SEÇÃO

ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA CHEFE DE SEÇÃO
SARAH VEIGA CALADO CHEFE DE SEÇÃO

SAULO SANTOS NOBRE CHEFE DE SEÇÃO

THALLES CERQUEIRA DE MELLO CHEFE DE SEÇÃO

VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA CHEFE DE SEÇÃO

ASSESSORA ESPECIAL 
DA PRESIDÊNCIA
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ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS CHEFE DE CARTÓRIO

ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA CHEFE DE CARTÓRIO

ANDRÉA BRAGA DE OLIVEIRA CHEFE DE CARTÓRIO
ARIANE ARCANJO DE SOUZA CHEFE DE CARTÓRIO

ARISTON ALENCAR DOS SANTOS CHEFE DE CARTÓRIO

CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA CHEFE DE CARTÓRIO

CÉSAR EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS CHEFE DE CARTÓRIO

DÉBORA MATTOS DA CONCEIÇÃO CHEFE DE CARTÓRIO
DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE CHEFE DE CARTÓRIO

ELISÂNGELA MARIA TAVARES MELO PORTELA CHEFE DE CARTÓRIO

ELIVALDO CÉSAR CAVALCANTE SILVA CHEFE DE CARTÓRIO

FÁBIO AUGUSTO SANTANA SILVA CHEFE DE CARTÓRIO

FÁBIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE GAZZANEO CHEFE DE CARTÓRIO
FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL CHEFE DE CARTÓRIO

GEORGE ANDRÉ BARBOSA CHAVES ARAÚJO CHEFE DE CARTÓRIO

GUILHERME APPELT CHEFE DE CARTÓRIO

IVAN PORTELA DE MACEDO CHEFE DE CARTÓRIO

JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS CHEFE DE CARTÓRIO
JOÃO ALVES FILHO CHEFE DE CARTÓRIO

JOSÉ ALBERTO ANDRADE DE ALENCAR CHEFE DE CARTÓRIO

JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA JÚNIOR CHEFE DE CARTÓRIO

JOSÉ CARLOS ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO CHEFE DE CARTÓRIO

JOSÉ SALI SOARES CHEFE DE CARTÓRIO
JULIANO PEIXOTO MEGA CHEFE DE CARTÓRIO

KATHARINE BRANDÃO OLIVEIRA CARNEIRO NOBRE CHEFE DE CARTÓRIO

KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES CHEFE DE CARTÓRIO

LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA SILVA CHEFE DE CARTÓRIO

LUCIANO DA CRUZ CORREIA CHEFE DE CARTÓRIO

MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE OLIVEIRA CHEFE DE CARTÓRIO
MARIA LUIZA CHAVES CHEFE DE CARTÓRIO

MARÍLIA MOURA DE ANDRADE BEZERRA CHEFE DE CARTÓRIO

MÁRIO LUIZ DE MORAES GUERRA JÚNIOR CHEFE DE CARTÓRIO

MICHAEL LIMA SOARES CHEFE DE CARTÓRIO

MICHEL SILVA AZEVÊDO CHEFE DE CARTÓRIO
PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA CHEFE DE CARTÓRIO

SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA CHEFE DE CARTÓRIO

SIDNEY DA SILVA RÊGO CHEFE DE CARTÓRIO

TADEU BARREIRA LAGES CHEFE DE CARTÓRIO

TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES CHEFE DE CARTÓRIO
THAÍS LOUISSE ACIOLI BARROS CHEFE DE CARTÓRIO

TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS CHEFE DE CARTÓRIO

VANÚSIA FERREIRA DE OLIVEIRA CHEFE DE CARTÓRIO
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Senhor Secretário - SAD,
Cumprimentando-o, e, em atenção à Decisão

0743361, encaminho os presentes autos destacando em anexo
a Lista de servidores a serem inscritos no curso ora em tela,
para, conforme sobredito na Decisão citada, ser procedida a
emissão de nota de empenho.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 31/08/2020, às 18:40, 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
0753346 e o código CRC 790F40FE.

0005024-07.2020.6.02.8000 0753346v1

Despacho GSGP 0753346         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 132



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
Com as informações adicionais prestadas pela Sra.

Secretária de Gestão de Pessoas, doc. 0753346, devolvo os
autos à SGO, para emissão da nota de empenho, nos termos
autorizados pela Presidência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2020, às 00:02, 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
0753611 e o código CRC 7CBE440E.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/09/2020, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2020, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 01/09/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753983 e o código CRC 0B6C6536.

0005024-07.2020.6.02.8000 0753983v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 643/2020 (0753983).

Observação:

Memória de cálculo:
93 (participantes) X R$ 375,00 = R$ 34.875,00.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 01/09/2020, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753986 e o código CRC 0FA56685.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0753986         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 136



Declaração SICAF (0754004)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 137



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000643

(0753983).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/09/2020, às 16:02, 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
0754076 e o código CRC 1017CA7F.
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
À SRACF, para remessa da nota de empenho à

promotora do evento e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754298 e o código CRC 203974ED.
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INFORMAÇÃO Nº 6023 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Assessoria  Jurídica da Diretoria Geral,
 
De ordem do Senhor Diretor-Geral, encaminhamos para

as providências que entenderem cabíveis, a informação de que a
empresa promotora do curso em tela prorrogará por mais 30 dias,
totalizando 60 dias, o prazo para realização e conclusão
da capacitação, conforme documento 0754329.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 01/09/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754320 e o código CRC DD481890.
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De: <incompany@conexxoes.com.br> 
Para: <suzananunes@tre-al.jus.br>
Data: 01/09/2020 05:29 PM
Assunto: Curso de Conflitos

 
 
De: incompany@conexxoes.com.br
[mailto:incompany@conexxoes.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 1 de setembro de 2020 17:24
Para: 'rosanageda' <rosanageda@tre-al.jus.br>
Assunto: ENC: Curso de Conflitos
 
Prezada Rosana,
 
Boa tarde!
 
Com relação a proposta anexo, em caráter especial
prorrogaremos o prazo de disponibilização do
curso, por mais 30 dias, totalizando 60 dias para
acesso.
 
Pedimos que o quanto antes confirmem, visto que
necessitamos de cerca de 20 antes da entrega,
para personalização do curso.
 
Fico à disposição em caso de dúvidas.
 
Atenciosamente,
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamento da SRACF (0754320): De ordem do
Senhor Diretor-Geral, encaminhamos para as providências
que entenderem cabíveis, a informação de que a empresa
promotora do curso em tela prorrogará por mais 30 dias,
totalizando 60 dias, o prazo para realização e conclusão
da capacitação, conforme documento 0754329.

Tendo em vista tratar-se, ao que parece, de
alteração da dinâmica do curso, de forma a possibilitar que se
realize em tempo mais dilatado, sem aparente impacto na
proposta da contratada, suscita-se o envio à unidade
requisitante do curso, para eventual manifestação.

Caso não haja óbice didático ou organizacional,
esta AJ-DG sugere o prosseguimento do feito, com os devidos
registros, referenciando tal modificação na Nota de
Empenho. 

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 02/09/2020, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754472 e o código CRC 0D59B225.
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
Considerando o pronunciamento do Sr. Assessor

Jurídico desta Diretoria-Geral (0754472), remetam-se os autos
à SGP para promover a diligência suscitada na mencionada
manifestação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/09/2020, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754848 e o código CRC 6E2782A0.
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2020.
À CODES/SRACF para adoção das providências

decorrentes do despacho GDG 0754848.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 03/09/2020, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755595 e o código CRC CA32DB93.
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2020.
Senhora Secretária, 
Em resposta ao Despacho retro, confirmamos que

não haverá óbice didático nem organizacional com a dilatação
do prazo para conclusão do curso. Essa concessão de  mais
30 dias, totalizando 60 dias de acesso à capacitação, foi
ofertada para que os servidores tenham um período maior
para acessarem a plataforma, caso seja necessário.

Quanto à nota de empenho, essa unidade entende
que não há necessidade de alteração, entretanto, sugerimos o
encaminhamento dos autos para a Coordenadoria
Orçamentária e Financeira se pronunciar. 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 03/09/2020, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755763 e o código CRC 3AFE688F.
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2020.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GDG 0754848, retornamos os

autos a Vossa Senhoria, apresentando-lhe a manifestação da
SRACF/CODES por conduto do despacho 0755763, no qual informa
que não haverá óbice didático nem organizacional com a dilatação do
prazo para conclusão do curso, vez que fora concedida para
oportunizar aos servidores maior tempo de acesso à plataforma, em
caso de necessidade.

Por fim, esclarece a referida Unidade que não há
necessidade de alteração da nota de empenho e sugere o
encaminhamento dos autos à COFIN para pronunciamento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 03/09/2020, às 17:59, 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
0755900 e o código CRC 1B92582D.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2020.
Considerando a informação trazida pela SRACF,

por meio do evento SEI nº 0755763, bem como o
pronunciamento da AJ-DG (0754472), faço remessa dos autos
à Coordenadoria Orçamentária e Financeira para as
providências de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/09/2020, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0756476 e o código CRC 56DD6985.
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DESPACHO

Maceió, 07 de setembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GDG (0756476).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/09/2020, às 08:47, 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
0757079 e o código CRC 9070CDE2.
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
Ao Senhor Coordenador da COFIN, para informar

ser desnecessária qualquer alteração na nota de empenho
emitida, uma vez que não houve alteração do objeto
contratado(quantitativa ou qualitativa), ocorrendo apenas uma
modificação no prazo para conclusão do curso pelos
participantes.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/09/2020, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 09/09/2020, às 13:53, 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
0757745 e o código CRC 3F6AF1ED.
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
À Diretoria-Geral,
Ilustre Diretor-Geral,
Considerando a determinação constante no

despacho GDG (0756476) envio manifestação da Seção de
Gestão Orçamentária (0757745) quanto à alteração
pretendida.

Ainda registro que no empenho 2020NE000643
(0753983) registramos, no seu histórico, que o prazo de
execução estaria em "data a definir", não necessitando , s.m.j,
a alteração pretendida na respectiva nota de empenho,
bastando, em nossa avaliação, apenas a documentação da
empresa concedendo a respectiva ampliação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/09/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759282 e o código CRC EAA74423.

0005024-07.2020.6.02.8000 0759282v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
 
Superada a indagação quanto à inexistência de

óbice didático ou organizacional, em razão da dilação do
prazo para realização e conclusão da capacitação em
comento, e considerando as informações trazidas no
Despacho COFIN 0759282, direcionem-se os autos eletrônicos
à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para manifestação
acerca da real necessidade de alteração da nota de empenho
2020NE000643 (0753983).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/09/2020, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759452 e o código CRC E93F4B1F.

0005024-07.2020.6.02.8000 0759452v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos, conforme encaminhamento de Vossa Senhoria
(0759452):

 
"Superada a indagação quanto à
inexistência de óbice didático ou
organizacional, em razão da dilação do
prazo para realização e conclusão da
capacitação em comento, e considerando
as informações trazidas no Despacho
COFIN 0759282, direcionem-se os autos
eletrônicos à Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral para manifestação acerca
da real necessidade de alteração da nota
de empenho 2020NE000643 (0753983)."

 

 Relembrando que o presente tema teve início com 
a informação de que a empresa ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, promotora
do curso  ''Conhecimento em Gestão de
Conflitos/Mediação de Conflitos'  prorrogará por mais 30
dias, totalizando 60 dias, o prazo para realização e conclusão
da capacitação, conforme documento 0754329.

Como se constatou da instrução antecedente,

Despacho AJ-DG 0760806         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 153



 tratar-se de mera alteração da dinâmica do curso, de forma a
possibilitar que se realize em tempo mais dilatado, sem 
 impacto na proposta da contratada, não havendo
qualquer óbice, inclusive sendo desnecessária alteração  da
Nota de Empenho, conforme bem gizou a COFIN (0759282),
entendimento compartilhado por esta AJ-DG. 

 Dessa forma, nada havendo a prover, sugere-se o
prosseguimento do feito, com a comunicação à empresa, a
cargo da SGP.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/09/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760806 e o código CRC 53E562E0.

0005024-07.2020.6.02.8000 0760806v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
Considerando a manifestação da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral (0760806), encaminhem-se os
autos à Secretaria de Gestão de Pessoas para continuidade do
feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/09/2020, às 11:25, 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
0762767 e o código CRC 21A3C5F3.

0005024-07.2020.6.02.8000 0762767v1
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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 setembro de 2020.
À CODES/SRACF, para continuidade do feito,

conforme despacho GDG 0762767

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/09/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0763136 e o código CRC 7216C859.

0005024-07.2020.6.02.8000 0763136v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 868 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 15 de setembro de 2020.

Para: Gestores deste Regional 

Assunto: Cientifica gestores sobre o curso Gestão de Conflitos

 

Prezado(a) Gestor(a),
 
Considerando as deliberações contidas nos autos deste Processo

SEI nº 0005024-07.2020.6.02.8000, em especial os documentos (0739886 e
0750977), servimo-nos do presente para cientificá-lo(a) de sua inscrição no
curso EAD Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos, objeto
deste Procedimento, cujas informações encontram-se registradas na FICHA DE
CAPACITAÇÃO anexa (0763497).

Solicitamos ciência de sua indicação, nestes autos. 
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 15/09/2020, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 15/09/2020, às 16:47, 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
0763430 e o código CRC D99F3710.

0005024-07.2020.6.02.8000 0763430v14
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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 setembro de 2020.
Ciente do Memorando 0763430.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenadora, em 15/09/2020, às 18:48, 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
0763914 e o código CRC B652DF37.

0005024-07.2020.6.02.8000 0763914v1
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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 setembro de 2020.
Ciente do Memorando 0763430.
Aguardo instruções de acesso.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 15/09/2020, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0763943 e o código CRC BF6949B8.

0005024-07.2020.6.02.8000 0763943v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2020.
Ciente da minha inscrição no curso na modalidade

EAD "Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de
Conflitos", com início em 28/09/2020.

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria, em 15/09/2020, às 19:26, 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
0763951 e o código CRC 40F0D051.

0005024-07.2020.6.02.8000 0763951v1

Despacho CCIA 0763951         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 163



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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2020.
Ciente de que foi efetuada a minha inscrição no

curso "Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de
Conflitos", com início no dia 28/09/2020, na modalidade EAD.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 16/09/2020, às 09:03, 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
0763963 e o código CRC C48B232D.

0005024-07.2020.6.02.8000 0763963v1
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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 setembro de 2020.
À SGO/SGF/SCON (c/c p SRACF),
Acusando ciência no Memorando nº 868 (0763430),

remeto às unidades desta COFIN para igual procedimento.
Solicito remessa das instruções de acesso.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/09/2020, às 21:29, 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
0763985 e o código CRC D4C4F611.

0005024-07.2020.6.02.8000 0763985v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Osman Costa Pino S/N - Bairro Centro - CEP 57860-000 - São José da Laje - AL

 

DESPACHO

São José da Laje, 16 de setembro de 2020.

Ciente do Memorando 0763430.

Aguardo instruções de acesso.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por ELIVALDO CÉSAR CAVALCANTE SILVA,
Chefe de Cartório, em 16/09/2020, às 08:32, 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
0764057 e o código CRC 955E7196.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764057v1

Despacho 16ª ZE 0764057         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 166



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.
Ciente do Memorando 868 (0763430) e da minha

inscrição no curso na modalidade EAD "Conhecimento de
Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos", com início em
28/09/2020. Aguardando as instruções complementares para
acesso ao curso.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/09/2020, às 10:02, 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
0764108 e o código CRC 49ECAEB2.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764108v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6690 - TRE-AL/44ª ZE

Ciente do Memorando 0763430.

Aguardo instruções de acesso.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA,
Técnico Judiciário, em 16/09/2020, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764114 e o código CRC 68515DD1.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764114v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.
Ciente da minha inscrição no curso na modalidade

EAD "Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de
Conflitos", com início em 28/09/2020.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 16/09/2020, às 10:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764131 e o código CRC 8AB85454.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764131v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.

Ciente do Memorando 0763430.

Aguardo instruções de acesso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/09/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764142 e o código CRC 3EA015E7.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764142v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Presidente Dutra nº 385 - Bairro Centro - CEP 57500-000 - Santana do Ipanema - AL

BR-316

 

REQUERIMENTO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

 

 

 

 

 

Ao tempo em que manifesto a ciência do
Memorando 0763430, venho apresentar requerimento de dispensa da
realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a prorrogação da data
inicial de sua realização para após às Eleições Municipais.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com
os representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do curso "Gestão de Conflitos" sem prejuízo das minhas
atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários
outros cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de
Candidaturas, CAND-PJE e Eleições 2020), a data inicial do aludido
curso (28/09/2020) coincide com o período final para recebimento
dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação dos
respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente
pequenos e tem preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores
dos Cartórios Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja
definido um cronograma racional para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

 

Nesses termos,
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Pede deferimento.

 

Santana do Ipanema (AL), 16 de setembro de 2020.

 

 

GUILHERME APPELT

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME APPELT, Chefe de Cartório,
em 16/09/2020, às 12:14, 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
0764190 e o código CRC CB061078.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764190v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua do Varadouro nº 531 - Bairro Centro - CEP 57900-000 - Porto Calvo - AL

 

REQUERIMENTO

Imo Diretor Geral do TRE-AL

Sr. Felipe Lobo

Ao tempo em que manifesto a ciência do Memorando 0763430, venho apresentar
requerimento de dispensa da realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a
prorrogação da data inicial de sua realização para após às Eleições Municipais.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com os representantes de polos,
manifesto a impossibilidade material de participar do curso "Gestão de Conflitos" sem
prejuízo das minhas atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários outros cursos
relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de Candidaturas, CAND-PJE e Eleições
2020), a data inicial do aludido curso (28/09/2020) coincide com o período final
para recebimento dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação dos
respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente pequenos e tem
preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores dos Cartórios Eleitorais não
sejam capacitados, mas sim que seja definido um cronograma racional para a
realização de tais eventos de capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo
segundo semestre deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização
das Eleições.

Nesses termos,

Pede deferimento.

                                                                           Marília Moura de Andrade Bezerra

                                                                               Chefe de Cartório da 14ª ZE

 

Documento assinado eletronicamente por MARÍLIA MOURA DE ANDRADE BEZERRA,
Chefe de Cartório, em 16/09/2020, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764199 e o código CRC D0969093.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.
 
Ciente da minha inscrição no Curso na modalidade

EAD "Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de
Conflitos", com início em 28/09/2020.

 
Sâmia Coelho Tenório

Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 16/09/2020, às 15:53, 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
0764310 e o código CRC 7B03D8C0.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764310v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Vereadora Maria José Pereira Pacheco nº 01 - Bairro Centro - CEP 57275-000 - São Sebastião - AL

 

REQUERIMENTO

Imo Diretor Geral do TRE-AL

Sr. Felipe Lobo

Ao tempo em que manifesto a ciência do Memorando 0763430, venho
apresentar requerimento de dispensa da realização do curso "Gestão
de Conflitos" ou a prorrogação da data inicial de sua realização
para após o julgamento da Prestação de Contas dos eleitos.
Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com os
representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do curso "Gestão de Conflitos" sem prejuízo das minhas
atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários
outros cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de
Candidaturas, CAND-PJE e Eleições 2020), a data inicial do
aludido curso (28/09/2020) coincide com o período final
para recebimento dos Pedidos de Registro de Candidaturas
e publicação dos respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos
extremamente pequenos e tem preferência por força de lei.
 
Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores dos Cartórios
Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja definido um
cronograma racional para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

NESSES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO.

                                                                          

IVAN PORTELA DE MACÊDO

   CHEFE DE CARTÓRIO DA 49ª ZE
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Documento assinado eletronicamente por IVAN PORTELA DE MACEDO, Chefe de
Cartório, em 16/09/2020, às 15:40, 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
0764317 e o código CRC 65E73508.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764317v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua C, nº 167 - Bairro Comendador Tércio Wanderley - CEP 57230-000 - Coruripe - AL

Conjunto Habitacional Rubens Wanderley

 

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

 

 

 

 

 

Ao tempo em que manifesto a ciência do Memorando 0763430, endosso os
requerimentos protocolados pelas 14 ZE/Al (0764190) , 19 ZE/AL(0764199) e
49 ZE/AL (0764317) e  ratifico as razões de  dispensa da realização do curso "Gestão
de Conflitos" ou a prorrogação da data inicial de sua realização para após às Eleições
Municipais.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com os representantes de polos,
manifesto a impossibilidade material de participar do curso "Gestão de Conflitos" sem
prejuízo das minhas atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários outros cursos
relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de Candidaturas, CAND-PJE e Eleições
2020), a data inicial do aludido curso (28/09/2020) coincide com o período final
para recebimento dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação dos
respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente pequenos e tem
preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores dos Cartórios Eleitorais não
sejam capacitados, mas sim que seja definido um cronograma racional para a
realização de tais eventos de capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo
segundo semestre deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização
das Eleições.

Neste momento é impossível a realização do curso. Estamos fazendo cursos
a toque de caixa e o aproveitamento está ficando bastante prejudicado. Não
faz sentido algum ofertar cursos para nossa capacitação se o resultado final
esperado não é alcançado.
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Nesses termos,

Pede deferimento.

 

Documento assinado eletronicamente por THAÍS LOUISSE ACIOLI BARROS, Chefe de
Cartório, em 16/09/2020, 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
0764322 e o código CRC 0048D837.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764322v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Gervásio de Oliveira Lima nº 147 - Bairro Novo Horizonte - CEP 57312-620 - Arapiraca - AL

 

REQUERIMENTO

 

Ilmo Diretor Geral do TRE-AL

Sr. Felipe Lobo

Ao tempo em que manifesto a ciência do Memorando 0763430, venho
apresentar requerimento de dispensa da realização do curso "Gestão
de Conflitos" ou a prorrogação da data inicial de sua realização
para após o julgamento da Prestação de Contas dos eleitos.
Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com os
representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do curso "Gestão de Conflitos" sem prejuízo das minhas
atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários
outros cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de
Candidaturas, CAND-PJE e Eleições 2020), a data inicial do
aludido curso (28/09/2020) coincide com o período final
para recebimento dos Pedidos de Registro de Candidaturas
e publicação dos respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos
extremamente pequenos e tem preferência por força de lei.
Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores dos Cartórios
Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja definido um
cronograma adequado para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

NESSES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO.

                                                                          

ELISÂNGELA MARIA TAVARES MELO PORTEL

   CHEFE DE CARTÓRIO DA 55ª ZE
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Documento assinado eletronicamente por ELISÂNGELA MARIA TAVARES MELO
PORTELA, Analista Judiciário, em 16/09/2020, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764326 e o código CRC FAF73A79.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764326v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Governador Moacir Andrade nº 621 - Bairro Centro - CEP 57290-000 - Porto Real do Colégio - AL

 

REQUERIMENTO

Ilmo Diretor Geral do TRE-AL

Sr. Felipe Lobo

Ao tempo em que manifesto a ciência do Memorando 0763430, venho apresentar
requerimento de dispensa da realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a
prorrogação da data inicial de sua realização para após o julgamento da Prestação de
Contas dos eleitos.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com os representantes de polos,
manifesto a impossibilidade material de participar do curso "Gestão de
Conflitos" sem prejuízo das minhas atribuições, especialmente pela proximidade
do período eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários outros
cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de Candidaturas, CAND-
PJE e Eleições 2020), a data inicial do aludido curso (28/09/2020) coincide com o
período final para recebimento dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação
dos respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente pequenos e tem
preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores dos Cartórios Eleitorais não
sejam capacitados, mas sim que seja definido um cronograma adequado para a
realização de tais eventos de capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo
segundo semestre deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização
das Eleições.

NESSES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO PEIXOTO MEGA, Chefe de
Cartório, em 16/09/2020, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764335 e o código CRC 04E2ABD8.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764335v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Marechal Floriano Peixoto nº 337 - Bairro Centro - CEP 57150-000 - Pilar - AL

 

REQUERIMENTO

Ilustríssimo Senhor Diretor Geral,
 
Levando em conta as manifestações já constantes nestes autos,

acerca da participação dos cartórios no Curso "Gestão de Conflitos", ratifico
os argumentos dos chefes de cartórios das demais zonas eleitorais já
expostos.

Nesse contexto, não é demais mencionar, tal como já foi
explanado em reunião com os representantes de polos, a impossibilidade
desta subscritora em participar, neste momento, do curso "Gestão de
Conflitos", sem prejuízo das minhas atribuições, pois além de estar
matriculada em outros cursos relacionados com o pleito, especificamente, os
dois cursos que tratam dos registros de candidatura (CANDEX, CAND, PJE), o
período de realização do curso iniciará logo após a data final do recebimento
dos registros de candidatura.

Ressalto também que em anos eleitorais, capacitações
programadas para o segundo semestre, comprometem o aproveitamento das
atividades que precisam ser desempenhadas, face às inúmeras atribuições
que os servidores de cartório precisam desenvolver.

Por fim, requeiro o adiamento na realização do sobredito curso,
pelas razões acima expostas.

 
Nesses termos,
Pede deferimento.

Documento assinado eletronicamente por ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS,
Chefe de Cartório, em 16/09/2020, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764343 e o código CRC 4E6330E8.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764343v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça da Independência, 252 - Bairro Centro - CEP 57600-010 - Palmeira dos Índios - AL

 

REQUERIMENTO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

 

Manifesto a ciência do Memorando 0763430, endosso
os requerimentos apresentados pelas 14 ZE/Al (0764190) , 19
ZE/AL(0764199) e 49 ZE/AL (0764317), 07 ZE/AL (0764322),
55 ZE/AL (0764326) e 37 ZE/AL (0764335) e  ratifico as razões
de  dispensa da realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a
prorrogação da data inicial de sua realização para após às Eleições
Municipais.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com
os representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do curso "Gestão de Conflitos" sem prejuízo das minhas
atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários
outros cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de
Candidaturas, CAND-PJE e Eleições 2020), a data inicial do aludido
curso (28/09/2020) coincide com o período final para recebimento
dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação dos
respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente
pequenos e tem preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores
dos Cartórios Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja
definido um cronograma racional para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

Neste momento é impossível a realização do curso.
Estamos fazendo cursos a toque de caixa e o aproveitamento
está ficando bastante prejudicado. Não faz sentido
algum ofertar cursos para nossa capacitação se o resultado
final esperado não é alcançado.
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Nesses termos,
Pede deferimento.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA,
Chefe de Cartório, em 16/09/2020, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764345 e o código CRC BFACCBD4.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764345v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.
À CJD, CARP e CRPACF,
Ao tempo que tomo ciência da minha inscrição no curso

na modalidade EAD "Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação
de Conflitos", com início em 28/09/2020, remeto o presente
procedimento para ciência dos Coordenadores e Chefes de Seção
também indicados para a capacitação em tela.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 16/09/2020, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764361 e o código CRC 7F9DFF55.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764361v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua João Lopes Ferreira S/N - Bairro Centro - CEP 57820-000 - Murici - AL

 

REQUERIMENTO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

 

Manifesto a ciência do Memorando 0763430, ao tempo
que endosso os requerimentos apresentados pelas 14 ZE/Al
(0764190) , 19 ZE/AL(0764199) e 49 ZE/AL (0764317), 07
ZE/AL (0764322), 55 ZE/AL (0764326) e 37 ZE/AL (0764335) e 
ratifico as razões de  dispensa da realização do curso "Gestão de
Conflitos" ou a prorrogação da data inicial de sua realização para
após às Eleições Municipais.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com
os representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do curso "Gestão de Conflitos" sem prejuízo das minhas
atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários
outros cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de
Candidaturas, CAND-PJE e Eleições 2020), a data inicial do aludido
curso (28/09/2020) coincide com o período final para recebimento
dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação dos
respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente
pequenos e tem preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores
dos Cartórios Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja
definido um cronograma racional para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

Neste momento é impossível a realização do curso.
Estamos fazendo cursos a toque de caixa e o aproveitamento
está ficando bastante prejudicado. Não faz sentido
algum ofertar cursos para nossa capacitação se o resultado
final esperado não é alcançado.
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Nesses termos,
Pede deferimento.

Documento assinado eletronicamente por FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Chefe
de Cartório, em 16/09/2020, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764371 e o código CRC 4553A32A.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764371v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Francisco Pimentel nº 38 - Bairro Centro - CEP 57930-000 - Passo de Camaragibe - AL

 

REQUERIMENTO

                              ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL

 

Manifesto a ciência do Memorando 0763430, e endosso
os requerimentos apresentados pelos colegas e  ratifico as
razões de  dispensa da realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a
prorrogação da data inicial de sua realização para após às Eleições
Municipais.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com
os representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do curso "Gestão de Conflitos" sem prejuízo das minhas
atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários
outros cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de
Candidaturas, CAND-PJE e Eleições 2020), a data inicial do aludido
curso (28/09/2020) coincide com o período final para recebimento
dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação dos
respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente
pequenos e tem preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores
dos Cartórios Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja
definido um cronograma racional para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

Neste momento é impossível a realização do curso.
Estamos fazendo cursos a toque de caixa e o aproveitamento
está ficando bastante prejudicado. Não faz sentido
algum ofertar cursos para nossa capacitação se o resultado
final esperado não é alcançado.

 
Nesses termos,
Pede deferimento.
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Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA, Chefe
de Cartório, em 16/09/2020, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764381 e o código CRC 766D2FA5.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764381v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Coronel José Malta de Sá nº 14 - Bairro Centro - CEP 57540-000 - Mata Grande - AL

 

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

 

Manifesto a ciência do Memorando 0763430, endosso
os requerimentos apresentados pelos colegas e  ratifico as
razões de  dispensa da realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a
prorrogação da data inicial de sua realização para após às Eleições
Municipais.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com
os representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do curso "Gestão de Conflitos" sem prejuízo das minhas
atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários
outros cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de
Candidaturas, CAND-PJE e Eleições 2020), a data inicial do aludido
curso (28/09/2020) coincide com o período final para recebimento
dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação dos
respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente
pequenos e tem preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores
dos Cartórios Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja
definido um cronograma racional para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

Neste momento é impossível a realização do curso.
Estamos fazendo cursos a toque de caixa e o aproveitamento
está ficando bastante prejudicado. Não faz sentido
algum ofertar cursos para nossa capacitação se o resultado
final esperado não é alcançado.

 
Nesses termos,
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Pede deferimento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE
OLIVEIRA, Chefe de Cartório, em 16/09/2020, 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
0764389 e o código CRC 1447EBE0.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764389v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Quebrangulo - AL

 

REQUERIMENTO

Ilustríssimo Senhor Diretor Geral,
Perfilhando da opinião de vários colegas, entendo que a

capacitação de servidores é necessária e louvável mas no atual
contexto verifica-se claramente a inviabilidade da participação dos
servidores em mais um curso, sem que isso venha comprometer o
exercício das diversas atividades impostas aos Cartórios neste pleito
repleto de peculiaridades, que tem exigido constantes e difíceis
adaptações à situação de uma eleição municipal com pandemia.

Assim sendo, requeiro de Vossa Senhoria a postergação
da realização do curso para um momento menos conturbado, a ser
avaliado por essa Diretoria Geral após avaliação dos argumentos
expendidos neste e nos demais expedientes apresentados.

Respeitosamente,
Mário Luiz de Moraes Guerra Júnior
Chefe de Cartório-28ª ZE- Quebrangulo

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO LUIZ DE MORAES GUERRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 16/09/2020, às 17:32, 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
0764400 e o código CRC 5DD82651.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 33ª Zona Eleitoral

 

REQUERIMENTO

Ilustríssimo Senhor Diretor Geral,

Estamos vivenciando uma situação inédita e repleta de desafios, com as Eleições
Municipais 2020 sendo preparadas em meio a uma pandemia mundial. Tal ocasião tem
exigido demais dos servidores das Zonas Eleitorais, com excesso de atividades
cartorárias, em especial entre aqueles que carecem de recursos humanos, como é o
caso desta 33ª ZE/AL - Maceió.

A capacitação de servidores é imprescidível e deve ser contínua. Contudo, no atual
momento, já possuímos diversos cursos em andamento, todos relativos às Eleições
vindouras. O curso Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos, objeto
do presente procedimento, portanto, não está sendo ofertado em momento adequado.

Dessa maneira, assim como os demais colegas, e pelas razões por mim e por eles
expostas, requeiro de Vossa Senhoria a postergação da realização do curso para um
momento menos conturbado, a ser avaliado por essa Diretoria-Geral, notadamente
após a conclusão dos trabalhos das Eleições 2020.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório, em 16/09/2020, às 17:54, 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
0764412 e o código CRC 153DE5F6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Manoel Martins Lemos, nº 120 - Bairro Centro - CEP 57520-000 - Maravilha - AL

 

REQUERIMENTO

                              ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL

 

Manifesto a ciência do Memorando 0763430, e endosso
os requerimentos apresentados pelos colegas e  ratifico as
razões de  dispensa da realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a
prorrogação da data inicial de sua realização para após às Eleições
Municipais.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com
os representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do curso "Gestão de Conflitos" sem prejuízo das minhas
atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários
outros cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de
Candidaturas, CAND-PJE e Eleições 2020), a data inicial do aludido
curso (28/09/2020) coincide com o período final para recebimento
dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação dos
respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente
pequenos e tem preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores
dos Cartórios Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja
definido um cronograma racional para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

Neste momento é impossível a realização do curso.
Estamos fazendo cursos a toque de caixa e o aproveitamento
está ficando bastante prejudicado. Não faz sentido
algum ofertar cursos para nossa capacitação se o resultado
final esperado não é alcançado.

 
Nesses termos,
Pede deferimento.
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Documento assinado eletronicamente por MICHAEL LIMA SOARES, Chefe de
Cartório, em 16/09/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764427 e o código CRC CA4D1B8C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Professora Maria José de R. Barros S/N - Bairro Centro - CEP 57580-000 - Major Isidoro - AL

Fórum Eleitoral

 

REQUERIMENTO

Ilustríssimo Senhor Diretor Geral,
Estamos vivenciando uma situação inédita e repleta de desafios, com as
Eleições Municipais 2020 sendo preparadas em meio a uma pandemia
mundial. Tal ocasião tem exigido demais dos servidores das Zonas Eleitorais,
com excesso de atividades cartorárias, em especial entre aqueles que carecem
de recursos humanos, como é o caso desta 31ª ZE/AL - Maceió.
A capacitação de servidores é imprescidível e deve ser contínua. Contudo, no
atual momento, já possuímos diversos cursos em andamento, todos relativos
às Eleições vindouras. O curso Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação
de Conflitos, objeto do presente procedimento, portanto, não está sendo
ofertado em momento adequado.
Dessa maneira, assim como os demais colegas, e pelas razões por mim e por
eles expostas, requeiro de Vossa Senhoria a postergação da realização do
curso para um momento menos conturbado, a ser avaliado por essa Diretoria-
Geral, notadamente após a conclusão dos trabalhos das Eleições 2020.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SIDNEY DA SILVA RÊGO, Chefe de
Cartório, em 16/09/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764428 e o código CRC FF0DE227.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Olavo Bilac, n.º 318 - Bairro Centro - CEP 57480-000 - Delmiro Gouveia - AL

 

REQUERIMENTO

                            SENHOR DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS

 

 

Manifesto ciência do Memorando nº 868/2020 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF (0763430), endosso os
requerimentos apresentados pelos colegas e ratifico as razões
de dispensa da realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a
prorrogação da data inicial de sua realização para após as Eleições
Municipais 2020 pelos motivos adiante explicitados.

 
Estamos vivenciando uma situação inédita e repleta de

desafios, com as Eleições Municipais 2020 sendo preparadas em
meio a uma pandemia mundial. Tal ocasião tem exigido demais dos
servidores das Zonas Eleitorais, com excesso de atividades
cartorárias, em especial entre as serventias que carecem de recursos
humanos, como é o caso desta 40ª ZE - Delmiro Gouveia./AL.

 
Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com

os representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do referido curso sem prejuízo das minhas atribuições,
especialmente pela proximidade do pleito eleitoral. Além de já estar
matriculado, concomitantemente, em vários outros cursos
relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de Candidaturas,
CAND-PJE e Eleições 2020) e não ter tido condições alguma de,
até a presente data, efetivamente cursá-los, a data inicial do
aludido curso (28/09/2020) coincide com o período final
para recebimento dos Pedidos de Registro de Candidaturas
e publicação dos respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos
extremamente pequenos e com preferência por força de lei.

 
Ademais, não se está aqui defendendo que os servidores
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dos Cartórios Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja
definido um cronograma racional para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

 
A capacitação de servidores é imprescidível e deve ser

contínua. Contudo, já possuímos diversos cursos em andamento,
todos relativos às Eleições vindouras, conforme retrocitado. O
curso Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de
Conflitos, objeto do presente procedimento, portanto, não está sendo
ofertado em momento adequado.

 
Na atual conjuntura é impossível a realização de

mais um curso. Estamos a realizar cursos a toque de caixa e o
aproveitamento está bastante prejudicado. Não faz sentido
algum ofertar cursos para nossa capacitação se o resultado
final esperado não é alcançado, bem como sem condições
mínimas dos inscritos frequentá-los.

 
Dessa maneira, assim como os demais colegas, e pelas

razões por mim e por eles expostas, requeiro de Vossa Senhoria a
postergação da realização do curso para um momento menos
conturbado, a ser avaliado por essa Diretoria-Geral, notadamente
após a conclusão dos trabalhos das Eleições 2020.

 
Nesses termos,
Pede deferimento.
 
Delmiro Gouveia - AL, 16 de setembro de 2020.
 

MICHEL SILVA AZEVÊDO
TJAA/Chefe de Cartório - 40ª ZE/AL

Documento assinado eletronicamente por MICHEL SILVA AZEVÊDO, Chefe de
Cartório, em 16/09/2020, às 19:00, 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
0764433 e o código CRC 97431078.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6711 - TRE-AL/45ª ZE

Ilustríssimo Senhor Diretor Geral,

Perfilhando da opinião de vários colegas, entendo que a capacitação de servidores é
necessária e louvável mas no atual contexto verifica-se claramente a inviabilidade da
participação dos servidores em mais um curso, sem que isso venha comprometer o
exercício das diversas atividades impostas aos Cartórios neste pleito repleto de
peculiaridades, que tem exigido constantes e difíceis adaptações à situação de uma
eleição municipal com pandemia.

Assim sendo, requeiro de Vossa Senhoria a postergação da realização do curso para
um momento menos conturbado, a ser avaliado por essa Diretoria Geral após avaliação
dos argumentos expendidos neste e nos demais expedientes apresentados.

Respeitosamente,

Tadeu Barreira Lages

Chefe de Cartório-45ª ZE- Igaci

Documento assinado eletronicamente por TADEU BARREIRA LAGES, Chefe de
Cartório, em 16/09/2020, às 18:48, 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
0764437 e o código CRC B7B778B6.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764437v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
 
 
Ciente do Memorando 0763430.
Aguardo instruções de acesso.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/09/2020, às 03:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764467 e o código CRC 9CCC0710.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764467v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Laurentino Gomes de Barros nº 02 - Bairro Centro - CEP 57980-000 - Joaquim Gomes - AL

 

REQUERIMENTO

Senhor Diretor Geral,
Estamos vivenciando uma situação inédita e repleta de desafios,

com as Eleições Municipais 2020 sendo preparadas em meio a uma pandemia
mundial. Tal ocasião tem exigido muito dos servidores das Zonas Eleitorais,
com inúmeras atividades cartorárias, em especial entre aqueles que carecem
de recursos humanos, como é o caso desta 53ª ZE/AL, há 5 (cinco) anos e
5(cinco) meses com apenas 1 (um) servidor do quadro, sem posto de
atendimento, abrangendo ainda 4 (quatro) municípios.

A capacitação de servidores é imprescindível e deve ser
contínua. Contudo, no atual momento, já possuímos diversos cursos em
andamento, todos relativos às Eleições vindouras.

Dessa maneira, requeiro de Vossa Senhoria a postergação da
realização do curso Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de
Conflitos, para um momento com menos demanda de atividades cartorárias, a
ser avaliado por essa Diretoria-Geral, notadamente após a conclusão dos
trabalhos das Eleições 2020.

Documento assinado eletronicamente por DÉBORA MATTOS DA CONCEIÇÃO, Chefe
de Cartório, em 17/09/2020, às 07:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764484 e o código CRC FAA496CA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Clarindo Amorim - Bairro Centro - CEP 57570-000 - Cacimbinhas - AL

 

REQUERIMENTO

Ilustríssimo Senhor Diretor Geral,
Ao tempo que manifesto ciência do Memorando 868,

concordo com a manifestação dos demais colegas, no sentido de que
sejam avaliados os efeitos da imposição de tantos cursos em época
de eleições municipais. sobretudo considerando os desafios imposto a
esta especializada.

Entendo que a capacitação de servidores é necessária e
deve ser constante, entretanto  o cenário atual demonstra
claramente a inviabilidade da participação dos servidores em mais
um curso, sem que não haja comprometimento das inúmeras
atividades próprias dos Cartórios neste pleito repleto de
peculiaridades, que tem exigido constantes e difíceis adaptações à
situação de uma eleição municipal com pandemia.

Assim sendo, respeitosamente, requeiro de Vossa
Senhoria a postergação da realização do curso para ocasião oportuna,
a ser avaliado por essa Diretoria Geral após avaliação dos
argumentos expendidos neste e nos demais expedientes
apresentados.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA
SILVA, Chefe de Cartório, em 17/09/2020, às 08:02, 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
0764488 e o código CRC 07FFA48A.
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Requerimento 46ª ZE 0764488         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 204



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6716 - TRE-AL/18ª ZE

Ilustríssimo Senhor Diretor Geral,
Ao tempo que manifesto ciência do Memorando 868,

concordo com a manifestação dos demais colegas, no sentido de que
sejam avaliados os efeitos da imposição de tantos cursos em época
de eleições municipais. sobretudo considerando os desafios imposto a
esta especializada.

Entendo que a capacitação de servidores é necessária e
deve ser constante, entretanto  o cenário atual demonstra
claramente a inviabilidade da participação dos servidores em mais
um curso, sem que não haja comprometimento das inúmeras
atividades próprias dos Cartórios neste pleito repleto de
peculiaridades, que tem exigido constantes e difíceis adaptações à
situação de uma eleição municipal com pandemia.

Assim sendo, respeitosamente, requeiro de Vossa
Senhoria a postergação da realização do curso para ocasião oportuna,
a ser avaliado por essa Diretoria Geral após avaliação dos
argumentos expendidos neste e nos demais expedientes
apresentados.

Documento assinado eletronicamente por AMANDA PINHEIRO DE TOLEDO PIZA,
Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764495 e o código CRC 0132D30B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Ladislau Coimbra nº 128 - Bairro Centro - CEP 57680-000 - Boca da Mata - AL

 

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

                              ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL

 

Manifesto a ciência do Memorando 0763430, e endosso
os requerimentos apresentados pelos colegas e  ratifico as
razões de  dispensa da realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a
prorrogação da data inicial de sua realização para após às Eleições
Municipais.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com
os representantes de polos, manifesto a impossibilidade material de
participar do curso "Gestão de Conflitos" sem prejuízo das minhas
atribuições, especialmente pela proximidade do período
eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários
outros cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de
Candidaturas, CAND-PJE e Eleições 2020), a data inicial do aludido
curso (28/09/2020) coincide com o período final para recebimento
dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação dos
respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente
pequenos e tem preferência por força de lei.

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores
dos Cartórios Eleitorais não sejam capacitados, mas sim que seja
definido um cronograma racional para a realização de tais eventos de
capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo segundo semestre
deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização das
Eleições.

Neste momento é impossível a realização do curso.
Estamos fazendo cursos a toque de caixa e o aproveitamento
está ficando bastante prejudicado. Não faz sentido
algum ofertar cursos para nossa capacitação se o resultado
final esperado não é alcançado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA CHAVES, Chefe de Cartório,
em 17/09/2020, às 08:44, 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
0764496 e o código CRC FD063D58.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 2º Zona Eleitoral

 

REQUERIMENTO

Senhor Diretor Geral,
Ao tempo que manifesto ciência do Memorando 868,

concordo com a manifestação dos demais colegas, no sentido de que
sejam avaliados os efeitos da imposição de tantos cursos em época
de eleições municipais. sobretudo considerando os desafios imposto a
esta especializada.

Entendo que a capacitação de servidores é necessária e
deve ser constante, entretanto o cenário atual demonstra claramente
a inviabilidade da participação dos servidores em mais um curso,
sem que não haja comprometimento das inúmeras atividades
próprias dos Cartórios neste pleito repleto de peculiaridades, que
tem exigido constantes e difíceis adaptações à situação de uma
eleição municipal com pandemia.

Assim sendo, respeitosamente, requeiro de Vossa
Senhoria a postergação da realização do curso para ocasião oportuna,
a ser avaliado por essa Diretoria Geral após avaliação dos
argumentos expendidos neste e nos demais expedientes
apresentados.

Documento assinado eletronicamente por TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES,
Chefe de Cartório, em 17/09/2020, às 10:33, 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
0764541 e o código CRC 917B4D45.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764541v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
Acuso ciência do conteúdo do doc. 0763430 e

concluo os autos nesta Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/09/2020, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764547 e o código CRC 9E74621A.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764547v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Gervásio de Oliveira Lima nº 147 - Bairro Novo Horizonte - CEP 57312-630 - Arapiraca - AL

 

REQUERIMENTO

Ilustríssimo Senhor Diretor Geral,

Ao tempo que manifesto ciência do Memorando 868, concordo com a manifestação
dos demais colegas, no sentido de que sejam avaliados os efeitos da imposição de
tantos cursos em época de eleições municipais. sobretudo considerando os desafios
imposto a esta especializada.

Entendo que a capacitação de servidores é necessária e deve ser constante,
entretanto  o cenário atual demonstra claramente a inviabilidade da participação dos
servidores em mais um curso, sem que não haja comprometimento das inúmeras
atividades próprias dos Cartórios neste pleito repleto de peculiaridades, que tem exigido
constantes e difíceis adaptações à situação de uma eleição municipal com pandemia.

Assim sendo, respeitosamente, requeiro de Vossa Senhoria a postergação da
realização do curso para ocasião oportuna, a ser avaliado por essa Diretoria Geral após
avaliação dos argumentos expendidos neste e nos demais expedientes apresentados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ALBERTO ANDRADE DE ALENCAR,
Chefe de Cartório, em 17/09/2020, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764573 e o código CRC 149C641F.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764573v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
 
Considerando os frequentes requerimentos direcionados à

Presidência, relatando o acúmulo de demandas a cargo das unidades deste
Tribunal e dos Cartórios Eleitorais, em razão da excepcionalidade período que
envolve estudos relacionados à retomada dos trabalhos presenciais e do
acúmulo de demandas próprio do período eleitoral, determino o
encaminhamento dos autos à Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional da Secretaria de Gestão de Pessoas para manifestação acerca da
possibilidade de prorrogação do prazo de disponibilização do curso até final
de janeiro de 2021, sem prejuízo dos procedimentos concernentes ao
pagamento à empresa e do atesto da efetiva prestação do serviço, após o
prazo inicialmente acordado.

Cumpra-se com urgência.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/09/2020, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764587 e o código CRC 13BC1B9B.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764587v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 1ª Zona Eleitoral

 

REQUERIMENTO

Imo. Sr. Diretor Geral do TRE-AL

Sr. Felipe Lobo

Ao tempo em que manifesto a ciência do Memorando 0763430, venho apresentar
requerimento de dispensa da realização do curso "Gestão de Conflitos" ou a
prorrogação da data inicial de sua realização para após o julgamento da Prestação de
Contas dos eleitos.

Neste contexto, tal como já fora exposto em reunião com os representantes de polos,
manifesto a impossibilidade material de participar do curso "Gestão de
Conflitos" sem prejuízo das minhas atribuições, especialmente pela proximidade
do período eleitoral. Além de já estar matriculado concomitantemente em vários outros
cursos relacionados com as Eleições (Mesários, Registro de Candidaturas, CAND-
PJE e Eleições 2020), a data inicial do aludido curso (28/09/2020) coincide com o
período final para recebimento dos Pedidos de Registro de Candidaturas e publicação
dos respectivos editais, cuja tramitação prevê prazos extremamente pequenos e tem
preferência por força de lei.

 

Por fim, não se está aqui defendendo que os servidores dos Cartórios Eleitorais não
sejam capacitados, mas sim que seja definido um cronograma racional para a
realização de tais eventos de capacitação, notadamente em anos eleitorais, cujo
segundo semestre deve ser dedicado para as atividades relacionadas à organização
das Eleições.

Nesses termos,

Pede deferimento.

                                                                          

Kleber Celestino da S. Torres

   Chefe de Cartório da 1ª ZE

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 17/09/2020, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764617 e o código CRC 6AB6620B.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764617v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Jurací Tenório Cavalcante, nº 53 - Bairro Centro - CEP 57620-000 - Igaci - AL

 

REQUERIMENTO

Ao
Senhor Diretor Geral,

Ciente do Memorando 868, concordo com a ponderação dos demais colegas, no
sentido de que sejam avaliados os efeitos da imposição de tantos cursos em época de
eleições municipais. sobretudo considerando os desafios imposto a esta especializada.

Entendo que a capacitação de servidores é necessária e deve ser constante,
entretanto  o cenário atual demonstra claramente a inviabilidade da participação dos
servidores em mais um curso, sem que não haja comprometimento das inúmeras
atividades próprias dos Cartórios neste pleito repleto de peculiaridades, que tem exigido
constantes e difíceis adaptações à situação de uma eleição municipal com pandemia.

Desta forma, acolhendo a manifestação dos demais colegas,  respeitosamente,
requeiro de Vossa Senhoria o adiamento do curso para ocasião oportuna, a ser
avaliado por essa Diretoria Geral após avaliação dos argumentos expendidos neste e
nos demais expedientes apresentados.

 

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por TADEU BARREIRA LAGES, Chefe de
Cartório, em 17/09/2020, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764756 e o código CRC EC4F2392.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764756v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
Prezados,
 
Acuso ciência do Memorando 868 (0763430) e de seu

anexo (0763497), conforme requerido, e aguardo instruções de como
proceder para realização do curso a que se refere, razão pela qual
concluo os presentes autos.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 17/09/2020, às 14:44, 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
0764778 e o código CRC 46962C35.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764778v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
Acuso ciência no Memorando nº 868 (0763430).
Solicito remessa das instruções de acesso.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 17/09/2020, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764880 e o código CRC 773171AD.

0005024-07.2020.6.02.8000 0764880v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
 
Acuso ciência do conteúdo do Memorando nº 868 /

2020 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF, 0763430, ao
tempo em que concluo os presentes autos nesta Unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/09/2020, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765330 e o código CRC DCDFCFFD.

0005024-07.2020.6.02.8000 0765330v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
Ciente da minha inscrição no curso na modalidade EAD

"Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos" , com
início em 28/09/2020.

À SAAP e SRPP para ciência dos Chefes de Seção
também indicados para antedita capacitação.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 18/09/2020, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765497 e o código CRC 8DC98B05.

0005024-07.2020.6.02.8000 0765497v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
Tendo em conta as demandas oriundas de

alguns cartórios eleitorais no sentido de dispensa da
realização do curso "Gestão de Conflitos" ou da prorrogação
da data inicial de sua realização para após às Eleições
Municipais, faço encaminhar os presentes autos à SGP
considerando os termos da determinação contida no
Despacho AEP 0764587.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/09/2020, às 13:17, 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
0765762 e o código CRC BF32FB20.

0005024-07.2020.6.02.8000 0765762v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6837 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Assessoria Especial da Presidência, 
 
Considerando o Despacho AEP doc. 0764587,

consultamos a empresa promotora da capacitação objeto dos autos e
informamos que acataram nossa solicitação em prorrogar o prazo
final do curso para o fim de janeiro de 2021, conforme mensagem
no anexo documento nº 0766103.

Diante do exposto, solicitamos autorização para divulgar
a todos os inscritos.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 18/09/2020, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766072 e o código CRC 6A8F5683.

0005024-07.2020.6.02.8000 0766072v4
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De: <incompany@conexxoes.com.br>
Para: "'rosanageda'" <rosanageda@tre-al.jus.br>
CC: "'suzananunes'" <suzananunes@tre-al.jus.br>, "'Vanuza'" <vanuza@conexxoes.com.br>
Data: 18/09/2020 11:33 AM
Assunto: RES: RES: Curso de Conflitos
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Prezada Rosana,
 
Bom dia!
 
Em caráter especial, buscando melhor atendê-los, faremos conforme solicitado e acordado no e-mail abaixo
 
Atenciosamente,
 

 
 
 
 
De: rosanageda [mailto:rosanageda@tre-al.jus.br] 
Enviada em: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 11:22
Para: incompany@conexxoes.com.br
Cc: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Assunto: Fwd: RES: Curso de Conflitos
 
Prezada Islayne,
 
Acatando determinação do Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal, decorrente de inúm
manifestações apresentadas pelos servidores inscritos no curso Gestão de Conflitos, acerca da impossibilidade de 
participações no referido curso, diante da iminência das Eleições 2020, questiono Vossa Senhoria sobre a possibilidad
deixar disponibilizado o acesso à plataforma do curso, até final de janeiro de 2021, sem prejuízo 
procedimentos relativos ao atesto da prestação do serviço e consequente pagamento à essa empresa, após o p
inicialmente acordado para realização do curso em tela (30 dias).
Ficamos no aguardo.
 
Cordialmente,
 
Rosana de Cássia Moreira Gêda
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
SRACF/CODES/SGP/TRE-AL
0xx82 2122 7716
 

From: <incompany@conexxoes.com.br>
To: "'suzananunes'" <suzananunes@tre-al.jus.br>
Cc: "'rosanageda'" <rosanageda@tre-al.jus.br>, "'Vanuza'" <vanuza@conexxoes.com.br>
Date: Wed, 9 Sep 2020 16:56:56 -0300
Subject: RES: Curso de Conflitos
 
Prezada Suzana/ Rosana
 
Como não tratamos detalhadamente sobre isso, reitero que em caráter especial, o curso será disponibiliz
por 60 dias. No entanto, o faturamento do curso será realizado após os 30 dias. Sendo assim, encerrarem
as atividades em 30 dias (avaliação e certificação), sendo os 30 dias posteriores apenas para uma
possibilidade de consulta do aluno. Ok?
 
Fico à disposição em caso de dúvidas.E-mail prorroga prazo final do curso para fim de jan/2021 (0766103)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 222



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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
 
Em atenção ao orientado por ocisão do Despacho

0764587, a Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional (SRACF), em Informação (0766072), registra, a respeito do
curso “Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de
Conflitos”, ofertado na modalidade EAD, o que segue:

 

“Considerando o Despacho AEP doc. 0764587,
consultamos a empresa promotora da
capacitação objeto dos autos e informamos
que acataram nossa solicitação em prorrogar o
prazo final do curso para o fim de janeiro de
2021, conforme mensagem no anexo
documento nº 0766103.”.

 

A seguir, constato a reprodução, nestes autos, da
interlocução eletrônica entabulada com a contratada (0766103).

Ao analisar o contexto fático ínsito no presente feito,
avalio que existe total similaridade dos elementos peremptórios –
afastamento social decorrente do vírus COVID-19, regime de
teletrabalho ainda vigente nesta Corte, iminência de deflagração do
processo eleitoral referente às Eleições 2020 e evidência dos feitos
relacionados ao pleito de novembro próximo – vislumbrados nos
autos eletrônicos do Processo SEI nº 0001004-07.2019.6.02.8000.

Por essa razão, há de prevalecer, também aqui, os
fundamentos declinados naquela oportunidade, conforme a
reprodução, a seguir, de fundamental excerto do Despacho 0765673:

 
“O viés optativo, devidamente ratificado pela
Senhora Secretária de Gestão de Pessoas

Despacho AEP 0766645         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 223



(0765053), é medida que concilia as exigências
cognitivas e eventuais consequências
administrativas de ordem fática,
oportunamente salientadas nos autos.
Ademais, e diante da iminência de data final
para o registro de candidaturas,  instante que
viabiliza a deflagração da campanha eleitoral
em sua plenitude, prevalece o regime de
prioridade de tramitação dos feitos –
sobretudo os de natureza eleitoral – durante os
próximos 70 (oitenta) dias, realidade
consectário do preceituado pelo artigo 16 da
Lei nº 64/90, bem como também pelo artigo
16, § 1º e, ainda, pelo artigo 94, esses da Lei
nº 9.504/97, que tratam da prioridade de foco
institucional para os atos preparatórios das
Eleições 2020.”.

 

Tudo posto, prezando pela evidência dos aspectos fáticos
sobrelevados nesta oportunidade e, sobretudo, das consequentes
repercussões legais que lhe são consectário, autorizo a prorrogação –
nos moldes do observado nos aludidos autos eletrônicos do Processo
SEI nº 0001004-07.2019.6.02.8000 – até o final do próximo mês de
janeiro de 2021.

Sigam os autos, com isso, à Secretaria de Gestão de
Pessoas para que providencie a ciência dos servidores envolvidos
com a presente iniciativa de capacitação.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/09/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766645 e o código CRC 94B44CE9.

0005024-07.2020.6.02.8000 0766645v1
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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 setembro de 2020.
À CODES/SRACF para adoção das providências

decorrentes do despacho AEP 0766645.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 21/09/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767533 e o código CRC C44189C3.

0005024-07.2020.6.02.8000 0767533v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 939 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 21 de setembro de 2020.

Para: Gestores inscritos no Curso Gestão de Conflitos

Assunto: prorrogação do prazo para conclusão do curso Gestão de Conflitos

 

Prezados Servidores,
 
Em cumprimento ao Despacho AEP (0766645), cientificamos-lhes

d a prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD Conhecimento de
Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos, objeto deste Procedimento, para o
dia 31 de janeiro de 2021, esclarecendo que a data de início permanece dia
28 de setembro de 2020.

Informações adicionais encontram-se registradas na FICHA DE
CAPACITAÇÃO anexa ao doc. (0763497).

Solicitamos ciência, nestes autos, da prorrogação da conclusão
do curso.

 
Cordialmente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 22/09/2020, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 22/09/2020, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767687 e o código CRC 5CE77966.
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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 setembro de 2020.
Vimos informar estar ciente do

Memorando 0763430 e do despacho AEP 0766645.

Documento assinado eletronicamente por ITAMAR BARRETO LEITE, Chefe de Seção,
em 22/09/2020, às 10:40, 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
0767948 e o código CRC 8C47282A.

0005024-07.2020.6.02.8000 0767948v1

Despacho SIPNP 0767948         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 228



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6954 - TRE-AL/20ª ZE

Os servidores da 20ª. Zona Eleitoral estão cientes do r. Despacho
0766645.

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SANTOS DE ARAÚJO, Chefe de
Cartório Substituto, em 22/09/2020, às 13:56, 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
0768142 e o código CRC 8CF03B72.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768142v3

Informação 6954 (0768142)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 229



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Ciente do Memorando 0763430 e do despacho

AEP 0766645.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 22/09/2020, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768173 e o código CRC 9D0D8FAF.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768173v1

Despacho SEGEC 0768173         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 230



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.

     À  SRACF para as providências de sua alçada. 

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenadora, em 22/09/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768174 e o código CRC 8E9634D7.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768174v1

Despacho CODES 0768174         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 231



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Ciente do teor do Memorando nº 939/2020 -

CODES/SRACF (0767687), em cumprimento ao Despacho AEP
(0766645), acerca da prorrogação do prazo para conclusão do curso
EAD Conhecimento de Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos,
para 31 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria, em 22/09/2020, às 14:33, 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
0768188 e o código CRC C70F60C9.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768188v1

Despacho CCIA 0768188         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 232



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Ciente do Memorando 939 (0767687).
 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 22/09/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768191 e o código CRC DE918A01.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768191v1

Despacho SBEA 0768191         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 233



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Ciente do Memorando 0767687 e do despacho

AEP 0766645.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/09/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768227 e o código CRC A65135D0.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768227v1

Despacho SLC 0768227         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 234



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
 
 
Ciente do Memorando 0767687 e do despacho

AEP 0766645.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/09/2020, 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
0768237 e o código CRC 40EB7EE5.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768237v1

Despacho SEALMOX 0768237         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 235



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Ciente do Memorando nº 939 (0767687), e da

prorrogação do prazo para conclusão do curso
"Conhecimento de Gestão de Conflitos/Mediação de
Conflitos", para 31/01/2021.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/09/2020, às 14:53, 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
0768241 e o código CRC 50A683CC.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768241v1

Despacho SGO 0768241         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 236



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6959 - TRE-AL/33ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à prorrogação do prazo para
conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos",
para o dia 31 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório, em 22/09/2020, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768254 e o código CRC CB7B643A.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768254v2

Informação 6959 (0768254)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 237



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6960 - TRE-AL/9ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento
de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Documento assinado eletronicamente por FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Chefe
de Cartório, em 22/09/2020, 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
0768276 e o código CRC FB24AEEE.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768276v2

Informação 6960 (0768276)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 238



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6961 - TRE-AL/53ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Documento assinado eletronicamente por DÉBORA MATTOS DA CONCEIÇÃO, Chefe
de Cartório, em 22/09/2020, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768281 e o código CRC 92192CB4.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768281v2

Informação 6961 (0768281)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 239



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Ciente do teor do Memorando nº 939/2020 -

CODES/SRACF (0767687), quanto à prorrogação do prazo para
conclusão do curso EAD Conhecimento de Gestão de
Conflitos/Mediação de Conflitos, para 31 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/09/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768300 e o código CRC 058B1C0F.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768300v1

Despacho GSGP 0768300         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 240



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Ciente do Memorando 0763430 e do despacho

AEP 0766645.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 22/09/2020, 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
0768305 e o código CRC 949D64C7.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768305v1

Despacho SMR 0768305         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 241



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
 
Acuso ciência do Memorando nº 939/ 2020 - TRE-

AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF, 0767687, bem como do
Despacho AEP 0766645, ao mesmo tempo em que concluo os
presentes autos na unidade COMAP.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/09/2020, às 15:40, 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
0768309 e o código CRC 0F121E42.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768309v1

Despacho COMAP 0768309         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 242



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6967 - TRE-AL/1ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos", para o dia 31 de janeiro de 2021.

Passo ao arquivamento dos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 22/09/2020, às 15:53, 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
0768336 e o código CRC 3E483A86.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768336v2

Informação 6967 (0768336)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 243



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6968 - TRE-AL/3ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos", para o dia 31 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
22/09/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768364 e o código CRC 2B838AF7.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768364v2

Informação 6968 (0768364)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 244



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
 
Ciente do Memorando nº 939 (0767687) acerca da

prorrogação do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento
de Gestão e Mediação de Conflitos para o dia 31 de janeiro de
2021, com data de início programada para o dia 28 de setembro de
2020.

 
À CJD, CRPACF e CARP, para conhecimento.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 22/09/2020, às 16:40, 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
0768391 e o código CRC 9AFB4A73.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768391v1

Despacho SJ 0768391         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 245



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6973 - TRE-AL/10ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA,
Chefe de Cartório, em 22/09/2020, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768439 e o código CRC D83C31D5.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768439v2

Informação 6973 (0768439)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 246



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6974 - TRE-AL/11ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Aguardando instruções de acesso ao referido curso.

Documento assinado eletronicamente por VANÚSIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 22/09/2020, às 17:26, 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
0768468 e o código CRC A679817B.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768468v2

Informação 6974 (0768468)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 247



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6976 - TRE-AL/7ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 (0767687) acerca da prorrogação
do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento de Gestão e Mediação
de Conflitos para o dia 31 de janeiro de 2021, com data de início programada
para o dia 28 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por THAÍS LOUISSE ACIOLI BARROS, Chefe de
Cartório, em 22/09/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768490 e o código CRC 0501C33A.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768490v2

Informação 6976 (0768490)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 248



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6977 - TRE-AL/39ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 (0767687) acerca da
prorrogação do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento
de Gestão e Mediação de Conflitos para o dia 31 de janeiro de
2021, com data de início programada para o dia 28 de setembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por ARIANE ARCANJO DE SOUZA AMORIM,
Chefe de Cartório Substituta, em 22/09/2020, 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
0768504 e o código CRC DA24EF94.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768504v2

Informação 6977 (0768504)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 249



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6981 - TRE-AL/16ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Documento assinado eletronicamente por ELIVALDO CÉSAR CAVALCANTE SILVA,
Chefe de Cartório, em 22/09/2020, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768590 e o código CRC C0BD3CB9.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768590v2

Informação 6981 (0768590)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 250



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6983 - TRE-AL/19ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME APPELT, Chefe de Cartório,
em 22/09/2020, às 18:50, 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
0768667 e o código CRC 481F8F28.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768667v2

Informação 6983 (0768667)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 251



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6984 - TRE-AL/45ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 (0767687) acerca da prorrogação
do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento de Gestão e Mediação
de Conflitos para o dia 31 de janeiro de 2021, com data de início programada
para o dia 28 de setembro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por TADEU BARREIRA LAGES, Chefe de
Cartório, em 22/09/2020, às 18:56, 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
0768674 e o código CRC 86A2A33B.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768674v2

Informação 6984 (0768674)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 252



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6986 - TRE-AL/48ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 (0767687) acerca da prorrogação
do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento de Gestão e Mediação
de Conflitos para o dia 31 de janeiro de 2021, com data de início programada
para o dia 28 de setembro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA CHAVES, Chefe de Cartório,
em 22/09/2020, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768687 e o código CRC 6FC9D023.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768687v2

Informação 6986 (0768687)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 253



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6987 - TRE-AL/12ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA, Chefe
de Cartório, em 22/09/2020, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768700 e o código CRC DD53071B.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768700v2

Informação 6987 (0768700)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 254



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6989 - TRE-AL/27ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 (0767687) acerca da prorrogação
do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento de Gestão e Mediação
de Conflitos para o dia 31 de janeiro de 2021, com data de início programada
para o dia 28 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE
OLIVEIRA, Chefe de Cartório, em 22/09/2020, às 19:33, 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
0768707 e o código CRC 155B812A.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768707v2

Informação 6989 (0768707)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 255
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INFORMAÇÃO Nº 6990 - TRE-AL/44ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 (0767687) acerca da prorrogação
do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento de Gestão e Mediação
de Conflitos para o dia 31 de janeiro de 2021, com data de início programada
para o dia 28 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA,
Técnico Judiciário, em 22/09/2020, às 20:25, 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
0768748 e o código CRC 54ABB4E7.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768748v2

Informação 6990 (0768748)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 256
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
 
Tomo ciência do Memorando 939 (0767687) que

trata da prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de
Conflitos, para o dia 31 de janeiro de 2021, cujo início está
previsto para o dia 28 de setembro de 2020.

 
À SJLEC e à SBEA para ciência.
 
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 22/09/2020, às 21:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768782 e o código CRC FFF5F5CC.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768782v1

Despacho CJD 0768782         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 257
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Tomo ciência do Memorando 939 (0767687), no

trato de prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de
Conflitos, para o dia 31 de janeiro de 2021, com início
previsto para o dia 28 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/09/2020, às 00:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768856 e o código CRC 2CF2FACC.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768856v1

Despacho SAD 0768856         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 258
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INFORMAÇÃO Nº 7000 - TRE-AL/55ª ZE

 
Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à

prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Documento assinado eletronicamente por ELISÂNGELA MARIA TAVARES MELO
PORTELA, Analista Judiciário, em 23/09/2020, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768936 e o código CRC 47188FE9.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768936v2

Informação 7000 (0768936)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 259
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INFORMAÇÃO Nº 7001 - TRE-AL/22ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RICARDO BESSA, Chefe de
Cartório Substituto, em 23/09/2020, às 09:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768944 e o código CRC 56DECFEA.

0005024-07.2020.6.02.8000 0768944v2

Informação 7001 (0768944)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 260
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INFORMAÇÃO Nº 7005 - TRE-AL/14ª ZE

Declaro estar ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à prorrogação do
prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação
de Conflitos".

Atenciosamente

Marília Bezerra

Chefe de CArtório

Documento assinado eletronicamente por MARÍLIA MOURA DE ANDRADE BEZERRA,
Chefe de Cartório, em 23/09/2020, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769061 e o código CRC A2DD5F31.

0005024-07.2020.6.02.8000 0769061v2

Informação 7005 (0769061)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 261
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INFORMAÇÃO Nº 7008 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES

 Ciente do Memorando 939/2020, sobre a prorrogação do Curso
EAD. 

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenadora, em 23/09/2020, às 13:19, 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
0769094 e o código CRC 392171D9.

0005024-07.2020.6.02.8000 0769094v3

Informação 7008 (0769094)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 262
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INFORMAÇÃO Nº 7009 - TRE-AL/2ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 (0767687) acerca da
prorrogação do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento
de Gestão e Mediação de Conflitos para o dia 31 de janeiro de
2021, com data de início programada para o dia 28 de setembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES,
Chefe de Cartório, em 23/09/2020, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769100 e o código CRC 15A8F663.

0005024-07.2020.6.02.8000 0769100v2

Informação 7009 (0769100)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 263
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INFORMAÇÃO Nº 7012 - TRE-AL/26ª ZE

 Ciente do Memorando 939/2020, sobre a prorrogação do Curso
EAD. 

Documento assinado eletronicamente por SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA,
Chefe de Cartório, em 23/09/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769226 e o código CRC 09536071.

0005024-07.2020.6.02.8000 0769226v2

Informação 7012 (0769226)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 264
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INFORMAÇÃO Nº 7016 - TRE-AL/31ª ZE

 Ciente do Memorando 939/2020, sobre a prorrogação do Curso EAD. 

Documento assinado eletronicamente por SIDNEY DA SILVA RÊGO, Chefe de
Cartório, em 23/09/2020, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769367 e o código CRC 6217191F.

0005024-07.2020.6.02.8000 0769367v2

Informação 7016 (0769367)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 265
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INFORMAÇÃO Nº 7021 - TRE-AL/37ª ZE

Ciente do Memorando 939/2020, sobre a prorrogação do Curso
EAD. 

Documento assinado eletronicamente por JULIANO PEIXOTO MEGA, Chefe de
Cartório, em 23/09/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769425 e o código CRC 7B4F701F.

0005024-07.2020.6.02.8000 0769425v2

Informação 7021 (0769425)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 266



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Ciente do Memorando nº 939 (0767687) acerca da

prorrogação do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento
de Gestão e Mediação de Conflitos para o dia 31 de janeiro de
2021, com data de início programada para o dia 28 de setembro de
2020.

 
À SAAP e SRPP para conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 23/09/2020, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769459 e o código CRC 8FE22861.

0005024-07.2020.6.02.8000 0769459v1

Despacho CARP 0769459         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 267
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INFORMAÇÃO Nº 7027 - TRE-AL/13ª ZE

Ciente do Memorando 939/2020, sobre a prorrogação do Curso
EAD.

Documento assinado eletronicamente por ARISTON ALENCAR DOS SANTOS, Chefe de
Cartório, em 23/09/2020, às 19:04, 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
0769678 e o código CRC 72F365AF.

0005024-07.2020.6.02.8000 0769678v2

Informação 7027 (0769678)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 268



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7037 - TRE-AL/50ª ZE

Ciente do Memorando 939/2020, sobre a prorrogação do Curso
EAD.

Documento assinado eletronicamente por MICHAEL LIMA SOARES, Chefe de
Cartório, em 24/09/2020, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769894 e o código CRC 0DF09D0E.

0005024-07.2020.6.02.8000 0769894v2

Informação 7037 (0769894)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 269
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INFORMAÇÃO Nº 7042 - TRE-AL/46ª ZE

Ciente do Memorando 939/2020, sobre a prorrogação do Curso
EAD.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA
SILVA, Chefe de Cartório, em 24/09/2020, às 14:04, 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
0770078 e o código CRC 8AACA00B.

0005024-07.2020.6.02.8000 0770078v2

Informação 7042 (0770078)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 270



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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
 
Cientes os servidors lotados nesta SPFP do

Memorando nº 939 (0767687) acerca da prorrogação do prazo
para conclusão do Curso EAD Conhecimento de Gestão e
Mediação de Conflitos para o dia 31 de janeiro de 2021, com
data de início programada para o dia 28 de setembro de 2020.

Desta feita, concluo o presente procedimento nesta
seção.

 
 

Documento assinado eletronicamente por KARINA QUINTELLA LESSA VALENTE,
Chefe de Seção, em 24/09/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770336 e o código CRC 0A1C68FA.

0005024-07.2020.6.02.8000 0770336v1

Despacho SPFP 0770336         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 271
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INFORMAÇÃO Nº 7075 - TRE-AL/21ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS ROCHA RAMALHO DE
AZEVEDO, Chefe de Cartório, em 25/09/2020, às 10:40, 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
0770989 e o código CRC D8498456.

0005024-07.2020.6.02.8000 0770989v2

Informação 7075 (0770989)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 272
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INFORMAÇÃO Nº 7098 - TRE-AL/18ª ZE

Ciente. Aos servidores do cartório para conhecimento sobre a
prorrogação do Curso Gestão de Conflitos.

Conclua-se nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por HELESTRON SILVA DA COSTA, Juiz
Eleitoral, em 25/09/2020, às 12:25, 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
0771253 e o código CRC 58924343.

0005024-07.2020.6.02.8000 0771253v2

Informação 7098 (0771253)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 273
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INFORMAÇÃO Nº 7156 - TRE-AL/15ª ZE

Ciente do Memorando nº 939 / 2020 0767687, quanto à
prorrogação do prazo para conclusão do curso EAD "Conhecimento de Gestão
de Conflitos\Mediação de Conflitos".

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA BRAGA DE OLIVEIRA, Chefe de
Cartório, em 25/09/2020, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771739 e o código CRC 4B7B6010.

0005024-07.2020.6.02.8000 0771739v2

Informação 7156 (0771739)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 274



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2020.
Ciente da prorrogação.
À SACP e SPFP para conhecimento.
Alex Flávio Santos da Silva
Coordenador da CRPACF

Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Coordenador, em 03/10/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777940 e o código CRC 11E64F0C.

0005024-07.2020.6.02.8000 0777940v1

Despacho CRPACF 0777940         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 275
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INFORMAÇÃO Nº 7604 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Ciente do Memorando 939/2020, sobre a prorrogação do Curso
EAD.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 05/10/2020, às 13:02, 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
0778485 e o código CRC E20179DB.

0005024-07.2020.6.02.8000 0778485v1

Informação 7604 (0778485)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 276
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DESPACHO

Maceió, 12 de outubro de 2020.
Considerando as demandas realcionadas às

atribuições do Diretor-Geral, faço remessa dos presentes
autos à Seção de Recrutamento, Avaliação e
Capacitação Funcional para avaliar a possibilidade de
inscrição deste subscritor no Curso de ''Conhecimento em
Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos" , promovido
por este Tribunal, que teve seu início no último dia 28 de
setembro de 2020, com data de conclusão prevista para o dia
31/01/2021.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/10/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784059 e o código CRC 76B9DA64.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informamos que a empresa promotora do curso

objeto dos autos já efetuou sua inscrição, bem como, já
passou para seu e-mail funcional os dados para acesso ao
portal. 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 14/10/2020, às 14:53, 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
0785361 e o código CRC 7B24EE1A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
Ciente da informação contida no Despacho

SRACF 0785361, acerca da minha inscrição no
Curso de ''Conhecimento em Gestão de
Conflitos/Mediação de Conflitos".

Ao Gabinete, para conclusão/arquivamento no SEI
no âmbito desta Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/10/2020, às 17:38, 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
0785719 e o código CRC F89D6DD9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8141 - TRE-AL/40ª ZE

Ciente do Memorando nº 939/2020 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF (0767687), no qual comunica a
prorrogação do prazo para conclusão do Curso EAD Conhecimento
de Gestão e Mediação de Conflitos para o dia 31 de janeiro de
2021, com data de início programada para o dia 28 de setembro de
2020.

 

Delmiro Gouveia/AL - data e hora da assinatura digital.
 

MICHEL SILVA AZEVÊDO
TJAA/Chefe de Cartório - 40ª ZE/AL

Documento assinado eletronicamente por MICHEL SILVA AZEVÊDO, Chefe de
Cartório, em 16/10/2020, às 21:02, 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
0787945 e o código CRC 64A68D50.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Prestação de Serviço de Capacitação de Servidores

Área interessada:

CODES

Contrato:

2020NE000643

Vigência do contrato:

 

Contratado(a):

Escola de Negócios Conexxões 

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

NFS-e 1130

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM

04 - Valor bruto a ser pago:

34.875,00(trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais)

05 - Observações:

Liquidação referente ao pagamento da contratação do curso In
Company E A D Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de

Nota Técnica - 1ª Fase SRACF 0797978         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 281



Conflitos.  Processo SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 . NFS-e 1130.

Maceió, 30 de outubro de 2020.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 30/10/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 30/10/2020, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797978 e o código CRC 42F10130.
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Escola de Negócios Conexxões Educação 
CNPJ: 07.774.090/0001-17  

 

 

 

ANEXO III 

 DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO  

INCISO XI DO ART 4º 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da 

IN RFB nº 1.244/ 2012) 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORIAL DE ALAGOAS  

 

A Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial, com sede Av. Tancredo Neves, 274, Sala 718, 

Centro Empresarial Iguatemi, Bl A, Caminho das Arvores, Salvador/BA – CEP 41.820-020, inscrita no 

CNPJ sob o nº 07.774.090/0001-17 DECLARA ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORIAL DE 

ALAGOAS  para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata 

o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I - preenche os seguintes requisitos: 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a 

realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 

pertinente; 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento 

da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do 

disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às 

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 

1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 
Salvador, 29 de outubro de 2020 
 

 
 

Vanuza Carvalho Cajuí 
Coordenadora Financeira 
CPF: 017.891.705-24 
(71) 3176-3388 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

Atesto que os serviços que constam na nota fiscal 1130 
doc. 0797982, foram prestados satisfatoriamente. 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 30/10/2020, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797985 e o código CRC 64F68AC1.
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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: 07.774.090/0001-17
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 31/01/2021
FGTS 09/11/2020
Trabalhista Validade: 29/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/11/2020
Receita Municipal Validade: 30/10/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

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: 30/10/2020 16:26 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Anexo SICAF (0798078)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 286



 __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________

 03/11/20  13:39     NS                               USUARIO : SUZANA         

 DATA EMISSAO      : 30Out20   VALORIZACAO : 30Out20  NUMERO  : 2020NS003763   

 UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   

 FAVORECIDO        : 07774090/0001-17 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO

 TITULO DE CREDITO : 2020NP000925            DATA VENCIMENTO  : 13Nov20        

                                                                               

                                                                               

 OBSERVACAO                                                                    

 Liquidação referente ao pagamento da contratação do curso In Company EAD Conhe

 cimento de Gestão de Conflitos Mediação de Conflitos.  Processo SEI 0005024-07

 .2020.6.02.8000 . NFS-e 1130.                                                 

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                    CONTINUA...

 LANCADO POR : 03736944403 -  SUZANA            UG : 070011   03Nov20   13:38  

 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

                                                                               

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________

  03/11/20  13:39     NS                               USUARIO : SUZANA         

  DATA EMISSAO      : 30Out20   VALORIZACAO : 30Out20  NUMERO  : 2020NS003763   

  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   

  FAVORECIDO        : 07774090/0001-17 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO

  TITULO DE CREDITO : 2020NP000925            DATA VENCIMENTO  : 13Nov20        

                                                                                

                                                                                

  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R

  01 521214 2020NE000643                   213110400 33903948                   

                                                                       34.875,00

  02 511005 2020NE000643                   332310100 33903948                   

                                                                       34.875,00

  03 401002 2020NE000643                             33903948                   

                                                                       34.875,00

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 03736944403 -  SUZANA            UG : 070011   03Nov20   13:38  

  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                   
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS003763, de 03-11-2020.

Observação:

à COFIN (c/c SRACF)
 
Senhor Coordenador,
 
Como é sabido, a regra do pagamento pela prestação de serviços

ou fornecimento de bens pela administração pública é a de se realizar após
sua regular liquidação. 

A liquidação, por outro turno, somente ocorre após a efetiva
realização dos serviços, após a sua devida atestação.

Já a atestação é a declaração formulada pelo agente responsável
pela gestão/fiscalização do objeto da contratação de que os serviços foram
adequadamente prestados ou as compras foram adequadamente
entregues à Administração.

Tendo isso em mente, pode-se afirmar, com certa dose de acerto,
que as despesas de que tratam os presentes autos não foram adequamente
liquidadas, e, portanto, não podem se submeter ao imediato pagamento. 

Veja-se que se trata de realização de curso patrocinado pela
contratada Escola de Negócios Conexxões em benefícios de servidores deste
Tribunal.

Observe-se que referido curso teve início em 28-09-2020  e teve
sua conclusão postergada para 31-01-2021.

Apesar de autorização de prorrogação do referido curso, tanto
pela Presidência deste Tribunal (0766645) quanto pela anuência da
contratada (0766103) pretende-se pagar tais serviços em sua
inteireza, o que, no nosso sentir, fere a regra da "vedação ao pagamento
antecipado" estampada no art. 62 da Lei 4.320/64, bem como no art. 65, Inciso
II, letra "c" da Lei 8.666/93.

O art. 62 da Lei nº 4.320/94 prescreve que o pagamento somente
será efetuado após a sua regular liquidação. Ora, como a gestão apresentou
atestação de que os serviços foram realizados, não parece que sua atestação
legitima a regular liquidação, vez que os serviços ainda não foram concluídos
pela contratada, conforme se infere do teor dos documentos acima
referenciados.

Outro caso é o art. 65, inc. II, c, da Lei de Licitações, que proibe a
antecipação do pagamento sem a correspondente contraprestação do
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

Por oportuno, citam-se também julgados que excepcionam a
regra, conforme entendimento do TCU, abaixo transcritos:
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O pagamento antecipado não é vedado pelo ordenamento
jurídico, contudo, é admitido apenas em situações excepcionais. A
possibilidade de pagamento adiantado deve ser condicionada à existência de
interesse público devidamente demonstrado, previsão no edital e exigência de
garantias. (Acórdão 3.614/2013 – Plenário)

A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em
situações excepcionais, devidamente justificadas pelo interesse público e
observadas as devidas cautelas e garantias. (Acórdão 1565/15 – Plenário).

De maneira mais específica, o recentíssimo Acórdão 4143/2016 –
1ª Câmara enumera os requisitos a serem atendidos para a realização de
pagamentos antecipados:

1. previsão no ato convocatório;
2. existência, no processo licitatório, de estudo

fundamentado comprovando a real necessidade e
economicidade da medida; e

3. estabelecimento de garantias específicas e
suficientes, que resguardem a Administração dos riscos
inerentes à operação.

Perceba-se que os requisitos acima delineados são
cumulativos.

Assim, no caso concreto, não vislumbramos o
atendimento de tais requisitos, pois sequer houve previsão no ato
convocatório, ao menos no termo de referência, que orientaria a
contratação; não há estudos nos autos que demonstrem a real
economicidade da medida e também não há garantia que
resguardem a Administração de eventuais riscos pela não
disponibilização da plataforma e da conclusão do referido curso
pelos servidores inscritos.

Veja-se que medidas acautelatórias foram
adequadamente aplicadas em relação ao outro curso, que serviu de
parâmetro para a postergação do atual, conforme se pode observar
do proc. sei nº 0001004-07.2019.6.02.8000.

Assim, sugiro as seguintes providências, como forma de
minimizar eventuais prejuízos que venham a ser causados tanto à
Administração quanto ao fornecedor:

a) Apuração de quantos dias o curso ficou disponível
aos servidores, e cálculo proporcional do conteúdo dado em relação
ao todo programado para o curso em termos monetários, para fins de
faturamento;

b) Emissão de nova fiscal pelo valor proporcional dos
serviços executados antes da prorrogação do término do curso;

c) Refazimento de toda a liquidação, com ajustes em
relação aos valores liquidados, nota técnica, NP/NS, e atestação;

d) A gestão deve observar, ainda, o valor efetivos das
inscrições, em número de 92, totalizando R$ 34.500,00
(0763497), diferente daquelas inicialmente informadas quando da
eleboração da nota de empenho (0753983), com reflexos no
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faturamento da empresa, seja qual for a solução adotada, ou;
e)Oitiva da Assessoria da Diretoria-Geral e análise para

deliberação superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 03/11/2020, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799889 e o código CRC 3B1E61BE.
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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 novembro de 2020.
Prezado Servidor,
 
Reportando-me às considerações apresentadas no

Documento de Conformidade SCON (0799889), e na qualidade
de gestora da capacitação objeto destes autos, seguem nossas
ponderações a respeito:

1. De acordo com a Decisão 2091 (0750977), o
Excelentíssimo Desembargador Presidente autorizou a
contratação da empresa Conexxões, para ofertar o curso, na
modalidade EAD, Conhecimento em Gestão de
Conflitos/Mediação de Conflitos'' , a 93 (noventa e três)
servidores deste TRE, acolhendo a proposta
comercial 0717684;

2. A empresa Conexxões cumpriu fielmente tudo
aquilo que fora prometido na referida proposta, e além disso
inclusive, (conteúdo programático, carga horária, prazos em
geral, comunicação/orientação para os inscritos, retorno
imediato às nossas demandas, tutoria, plataforma virtual
devidamente estruturada, etc), proposta esta que alicerçou
tanto a decisão do Presidente para contratá-la, como a
elaboração da competente Nota de Empenho (0753983);

3. Após a empresa já ter sido contratada, o Senhor
Diretor-Geral, diante do momento peculiar que estamos
atravessando, com a proximidade do pleito, determinou
providências a esta unidade, para que questionássemos à
contratada sobre a possibilidade de o curso ficar mais 30 dias
disponível na plataforma, o que foi prontamente acatado pela
mesma, conforme visto no documento 0754329.

4. A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por sua
vez (0754472), entendeu que essa dilação da
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disponibilização trata-se de uma alteração dinâmica do curso,
não impactando na proposta da contratada, sugerindo o
prosseguimento do feito, na condição de não haver óbice
didático ou organizacional (cabível a esta unidade), sugerindo
o registro na respectiva Nota de Empenho;

5. Em relação ao possível óbice didático ou
organizacional, esta SRACF confirma sua inexistência, por
meio do Despacho 0755763. Já, no tocante à Nota de
Empenho, a SGO (0757745) afirma não haver necessidade de
sua alteração, por não ter havido alteração do objeto
contratado (quantitativa ou qualitativa), ocorrendo apenas
uma modificação no prazo para conclusão do curso pelos
participantes. Todas essas questões tiveram seu desfecho no
Despacho AJ-DG 0760806;

6. Com o surgimento de inúmeras reclamações, por
parte dos servidores lotados em cartórios eleitorais, o
Presidente deste Órgão, em Despacho AEP 0764587,
determinou a esta Seção que verificasse, junto à empresa
Conexxões, a possibilidade de prorrogar o prazo de
DISPONIBILIZAÇÃO do curso, até janeiro/2021, sem
prejuízo dos procedimentos concernentes ao
pagamento à empresa e do atesto da efetiva prestação
do serviço, após o prazo inicialmente acordado (30
dias).

7. A mencionada empresa nos
retornou, informando sobre a possibilidade de acatar nosso
pedido, desde que não afetasse os procedimentos relativos ao
competente pagamento à mesma, após os 30 dias inicialmente
acordados por este Órgão (0766103), de acordo com a
Proposta de contratação acolhida;

8. Na lista, objeto do documento 0753265, constam
93 servidores indicados para participação no curso em tela,
por este motivo foi empenhado no valor correspondente.
Posteriormente, foi retirado da lista o servidor David
Magalhães de Azevedo, por estar afastado do trabalho,
ficando assim, 92 servidores a serem inscritos, como podemos
ver no doc. 0763497 (confeccionado após a emissão do
empenho). Porém, o Diretor-Geral solicitou sua inscrição
no evento, doc. 0784059, retornando assim, ao número
inicialmente proposto de 93 servidores, totalizando o valor de
R$34.875,00(o mesmo valor empenhado).
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9. Por fim, confirmamos a efetiva prestação dos
serviços por parte da empresa contratada, cumprindo tudo
aquilo que fora penhorado pela mesma, e acatado por este
Órgão. Quanto ao prazo dilatado para janeiro/2021, é
importante esclarecer que se trata de uma concessão, de um
"algo a mais" ofertado pela empresa, em função de um
"pedido" nosso, visando atender a uma conveniência deste
Órgão, e refere-se apenas a uma disponibilização por mais
tempo da plataforma, e não uma prorrogação do curso que
implicasse em alterações de ordem contratual. Inclusive, a
Conexxões cedeu à nossa solicitação, assumindo um possível
ônus referente à suporte e manutenção da plataforma, dentre
outros afins.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 04/11/2020, às 10:26, 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
0800230 e o código CRC 083B1FB4.

0005024-07.2020.6.02.8000 0800230v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À SCON,
Devolução dos autos a pedido.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/11/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800251 e o código CRC E1093C70.

0005024-07.2020.6.02.8000 0800251v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
À SGF, para providências do pagamento, com as

cautelas de praxe, tendo em vistas os bem lançados
esclarecimentos prestados pela gestão no Despacho SRACF,
evento 0800230

Paralelamente, à SRACF, sugerindo que,
doravante e em casos como tais, adote o termo de referência
como elemento definidor de direitos e obrigações nas
contratações com o ente público, sendo necessário para um
melhor controle, a definição de prazos para prestação de
serviços, prazos e condições de pagamento e hipóteses de
eventual aplicação de sançoes administrativas ao fornecedor,
dentre outras cláusulas.

Em relação à postergação e conclusão do curso por
alguns servidores e buscando a satisfazer eventuais
exigências em procedimentos de auditagem ou inspeções
internas, recomendamos, também, que sejam anexados os
certificados dos servidores que concluirem o referido curso,
informando-se à Administração aqueles que, eventualmente,
não concluiram o concluirem, para eventual providências de
ressarcimento dos valores gastos com as inscrições.

Att...

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 04/11/2020, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800504 e o código CRC C6084C89.

0005024-07.2020.6.02.8000 0800504v1
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NOTA TÉCNICA - 2ª FASE

Procedimentos de análise da Liquidação da despesa

01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?

SIM

02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?

SIM

03 - O documento apresentado está regular?

SIM

04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?

SIM

05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

SIM

06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?

SIM

07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?

SIM

08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?

SIM

09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?

SIM

10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de
empenho?
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SIM

11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?

-

12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?

SIM

13 - É necessário reforçar a nota de empenho?

NÃO

14 - O contrato está vigente?

SIM

15 - Observações:

 

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 04/11/2020, às 14:00, 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
0800682 e o código CRC B1546592.
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DADOS DA OPERAÇÃO CONSULTADA

Número da Consulta: 94020

Tipo de Serviço ou Aquisição: 8599-6/04-02 Treinamento em desenvolvimento profissional e

gerencial à distância [Relacionado ao subitem 8.02 da LC

116/2003]

Observação: O subitem 8.02 descreve a atividade de "Instrução,
treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação
de conhecimentos de qualquer natureza".

Natureza do Contratante: Órgão Público Federal

Tipo do Contratado: Pessoa Jurídica

Optante do Simples Nacional: Sim

Município do Tomador: Maceió (AL)

Município do Prestador: Salvador (BA)

Município da Prestação: Salvador (BA)

Gestão Tributária | Informação Fiscal Especializada Página 1
Open Treinamentos e Editora Ltda. EPP Cabe exclusivamente ao usuário a responsabilidade de avaliar a exatidão
das informações apresentadas para aplicação às suas operações, sendo possível inclusive haver divergências entre o
entendimento do Fisco e a opinião da equipe de consultores responsável pelo conteúdo. Também é vedado ao usuário,
distribuir, publicar, transmitir, modificar, criar trabalhos derivativos ou explorar a qualquer título, no todo ou em parte, as
informações ora apresentadas, independentemente da finalidade.
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ISS na Contratação de Pessoas Jurídicas

ORIENTAÇÃO

Segundo a Lei Complementar n° 116/2003, para o(s) serviço(s) do subitem 8.02, o imposto é
devido no município do estabelecimento do prestador. Contudo, Maceió (AL) possui o Cadastro
de Empresas não Estabelecidas (CENE), e exige a retenção em seu favor caso o prestador não
possua cadastro na Secretaria de Finanças. Se o prestador não possuir o cadastro, a retenção
deve ser efetuada em favor de Maceió (AL).
Os tomadores deverão verificar a situação cadastral da inscrição do prestador de serviços na
página de internet da Prefeitura de Maceió, no endereço eletrônico http://www.maceio.al.gov.br,
por meio do CNPJ constante da nota fiscal de serviços por ele emitida.

FUNDAMENTO LEGAL

Arts. 3º e 6º da Lei Complementar nº 116/2003, art. 13 da Lei Municipal nº 6.685/2017 e art. 3º
do Decreto Municipal nº 8.624/2018.

FATO GERADOR

No município de Maceió o fato gerador da retenção se dá quando da efetiva prestação do
serviço, conforme art. 8º, caput, da Lei Municipal nº 6.685/2017.
Contudo, quando o tomador de serviço for órgão ou entidade da administração pública e suas
respectivas autarquias em qualquer de seus poderes, o fato gerador da retenção é o pagamento
do imposto, de acordo com o art. 8º do Decreto Municipal nº 8.093/2015. (Assista ao vídeo).

LISTA DE SERVIÇOS

O serviço está previsto na lista anexa à Lei Complementar n° 116/2003, no subitem 8.02.
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BASE DE CÁLCULO

A base de cálculo é o valor bruto da remuneração do serviço conforme art. 21, caput, da Lei
Municipal nº 6.685/2017.

ALÍQUOTAS

No município de Maceió (AL), na prestação do serviço descrito no subitem 8.02, a alíquota é de
5%, conforme art. 49, V, a, da Lei Municipal nº 6.685/2017, exceto se o prestador for optante do
Simples Nacional (vide campo - SIMPLES NACIONAL - abaixo).

DISPENSA DE RETENÇÃO

Conforme art. 17 da Lei Municipal n° 6.685/2017, a retenção estará dispensada quando o
prestador de serviços:
a) for profissional autônomo, estabelecido no município de Maceió, desde que não esteja
inscrito em outro município;
b) se tratar de sociedade de profissionais, desde que emita Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -
NFS-e;
c) gozar de isenção, desde que estabelecido neste Município;
d) gozar de imunidade;
e) for Microempreendedor Individual - MEI optante pelo Sistema de Recolhimento em Valores
Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional - SIMEI;
f) efetuar o recolhimento pelo regime de estimativa da base de cálculo do imposto; e
g) possuir medida liminar ou tutela antecipada dispensando-os do pagamento do imposto ou
autorizando o depósito judicial do mesmo.

DESTAQUE DA RETENÇÃO

O ISS deve ser destacado na nota fiscal de acordo com a Lei Municipal n° 6.685/2017.
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SIMPLES NACIONAL

A resposta para todos campos permanece a mesma, exceto a alíquota, que será a discriminada
na Nota Fiscal ou 5% na falta de destaque, conforme art. 21, § 4º, da Lei Complementar nº
123/2006. Assista ao vídeo Retenção de ISS dos optantes do Simples Nacional a partir de
2018 para entender melhor o tema.

VENCIMENTO

A importância retida deverá ser recolhida pela empresa contratante até o dia 10 (dez) do mês
subsequente ao do serviço tomado, conforme art. 3º do Decreto n° 8.093/2015.
Contudo, para os órgãos ou entidades da administração pública e suas respectivas autarquias
em qualquer de seus poderes, o prazo para recolhimento do ISS retido é no dia 30 do mês
subsequente à data em que o imposto deveria ser pago, de acordo com o art. 8º do referido
decreto.

FORMA DE RECOLHIMENTO

Através de documento de arrecadação instituído pelo município ou por meio de sistema de
execução orçamentária ou financeira (SIAFI, por exemplo), na hipótese de existir convênio entre
o município e o ente governamental ao qual a fonte pagadora está vinculada (União ou Estado).
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DOCUMENTO FISCAL

De acordo com o art. 12 do Decreto nº 8.715/2019, estão dispensados da emissão de nota fiscal
de serviço:
a) os bancos e as instituições financeiras em geral que mantenham a disposição do Fisco os
documentos determinados pelo Banco Central do Brasil;
b) os profissionais autônomos com sua situação fiscal regular; e
c) o Microempreendedor Individual, assim definido na legislação federal.
Em Maceió (AL), conforme art. 15 do Decreto nº 8.715/2019, os tomadores ficam obrigados à
emissão da Nota Fiscal do Tomador/Intermediário de Serviço Eletrônica (NFTS-e), até o dia 05
do mês subsequente ao da prestação do serviço, quando da contratação de prestador
estabelecido fora do Município de Maceió, ainda que não haja obrigatoriedade de retenção na
fonte.
Quando se tratar de hipótese de retenção na fonte do ISS, caso o contratado esteja
estabelecido no município de Maceió e não emita Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, ou
outro documento fiscal cuja obrigatoriedade esteja prevista na legislação, a NFTS-e também
deverá ser emitida pelo tomador.
O MEI está dispensado desta obrigação.
A substituição da NFS-e e da NFTS-e é possível, desde que realizada exclusivamente no
sistema de emissão de nota fiscal disponibilizado pela Prefeitura de Maceió, até o dia 10 (dez)
subsequente ao término do mês de competência da emissão da nota fiscal.
O cancelamento, por sua vez, somente será permitido mediante processo administrativo, sendo
elemento indissociável do pedido de cancelamento a manifestação expressa do tomador ou
prestador do serviço apresentando o motivo do cancelamento do serviço, no prazo de até 180
(cento e oitenta) dias após a emissão da respectiva Nota Fiscal.
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IMUNIDADE E ISENÇÃO

De acordo com os arts. 9º e 93 da Lei Municipal nº 6.685/2017, em Maceió (AL), o imposto não
incide sobre:
a) concertos, recitais, "shows", exibições cinematográficas, quermesses e espetáculos similares,
quando realizados para fins assistenciais e educacionais, por entidades regularmente
constituídas;
b) os pequenos artífices, assim considerados os que, em seu próprio domicílio, sem porta
aberta para a via pública e sem propaganda de qualquer espécie, prestem serviços por conta
própria, sem empregados, não se entendendo como tais cônjuge ou filhos do contribuinte;
c) os prestadores de serviço de transporte por táxi ou caminhão, desde que possuam, no
máximo um único veículo e executem, eles próprios, os serviços;
d) a intermediação de serviços pela Associação dos Municípios Alagoanos;
e) as exportações de serviços para o exterior do País, quando os resultados do serviço se
verificam em território estrangeiro e houver ingresso de divisas no Pais;
f) a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e
membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como
dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; e
g) o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos
bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas
por instituições financeiras.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

O tomador do serviço, caso esteja obrigado a efetuar a retenção, deve observar as obrigações
acessórias previstas na legislação municipal, especialmente em relação:
a) ao envio de declaração para o órgão fazendário com informações sobre os serviços tomados;
b) à entrega de comprovante de retenção do imposto para o prestador do serviço.
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04/11/2020 CENE - Módulo Prestador

cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf 1/1

  Home   Legislação   Perguntas   Manuais   Fale Conosco

Cadastro de Prestadores de
Outros Municípios.

Consulta Andamento de
Requerimento de Inscrição

Situação Cadastral de
Prestadores de Outros

Municípios

 
Situação Cadastral de Prestadores de Serviço de Outros Municí pios - Consulta Situação 

Mensagem do Sistema

Nenhum cadastro encontrado com o filtro informado.

Pesquisar por: CNPJ 07774090000117

Download de todos Prestadores( PDF ) 

Download de todos Prestadores( XLS )

DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Todos os Direitos Reservados
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SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  04/11/20  14:30     NS                               USUARIO : HAROLDO_CANUTO
  DATA EMISSAO      : 04Nov20   VALORIZACAO : 04Nov20  NUMERO  :
2020NS003796   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 07774090/0001-17 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACAO
  TITULO DE CREDITO : 2020NP000925            DATA VENCIMENTO  : 13Nov20        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  RETENÇÃO ISS. NOTA FISCAL 1130. REALIZAÇÃO DE CURSO E.A.D. - GESTÃO DE
CONFLIT
  OS/MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. SEI 5024-07.2020.                                   
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521468 2020NE000643                                                        
            90002785M                                                   1.743,75
  02 531214 2020NE000643                   213110400 33903948                   
                                                                        1.743,75
                                                                                
  LANCADO POR : 72492066487 -  HAROLDO_CANUTO    UG : 070011   04Nov20  
14:28  

                                                                                

 

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  04/11/20  14:29                                      USUARIO : HAROLDO_CANUTO
  DATA EMISSAO      : 04Nov20   VENCIMENTO: 04Nov20    NUMERO  : 2020DR800229 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
  UG ARRECADADORA   :                                                           
  MUNICIPIO FAV.    : 2785              - MACEIO                                
  ESTADO FAV.       :                                                           
  RECOLHEDOR(SUBST.): 07774090/0001-17  - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES -
EDUCACA
  RECURSO           : 3  - COM VINCULACAO DE PAGAM   REFERENCIA : 10/2020       
  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
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  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2020NP000925                                 
  VALOR PRINCIPAL   :            1.743,75 VALOR JUROS :                         
  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :            1.743,75     
  INFORMACOES DE RECOLHIMENTO                 QUITADO EM 04.11.2020             
  UG TOMADORA SERVICO : 070011                CONFORME CONVENIO COM STN         
  NUMERO DA NF/RECIBO : 0000001130                                              
  SERIE NF            :       SUB-SERIE NF :                                    
  ALIQUOTA DA NF      :  5,000                                                  
  MUN. DA UG TOMADORA : 2785  - MACEIO                                          
  MUNICIPIO DA NF     : 3849  - SALVADOR                                        
  DATA EMISSAO DA NF  : 29Out20              VALOR NF :           34.875,00     
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  RETENÇÃO ISS. NOTA FISCAL 1130. REALIZAÇÃO DE CURSO E.A.D. - GESTÃO DE
CONFLIT
  OS/MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. SEI 5024-07.2020.                                   
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ELIVALDO CESAR CAVALCANTE SILVA

 

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 28 de setembro a 28 de outubro de 2020,

com carga horária total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

    30 outubro 2020  
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MARCIO ANDRADE DA SILVA

 

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 28 de setembro a 28 de outubro de 2020,

com carga horária total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

    30 outubro 2020  
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CARLOS HENRIQUE TAVARES MERO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de novembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 dezembro 2020  
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MARIA DAS GRACAS OMENA BREDA MAIA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de novembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 dezembro 2020  
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ROSANA DE CASSIA MOREIRA GEDA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de novembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 dezembro 2020  
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Sâmia Coêlho Tenório

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de novembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 dezembro 2020  
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Vera Lúcia Ferreira de Oliveira

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de novembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 dezembro 2020  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Ernesto Gomes Maranhão nº 31 - Bairro Centro - CEP 57920-000 - São Luís do Quitunde - AL

 

CERTIDÃO

Feitas as devidas comunicações e nada mais havendo a
acrescentar, concluo os autos nessa unidade.

Documento assinado eletronicamente por DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE, Chefe
de Cartório, em 17/12/2020, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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KATHERINE MARIA FERRO GOMES TEIXEIRA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA SILVA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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LUIZ BATISTA DE ARAUJO NETO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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MARCELO TENORIO DA COSTA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE OLIVEIRA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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MARIA LUIZA CHAVES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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MARILIA MOURA DE ANDRADE BEZERRA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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MARIO LUIZ DE MORAES GUERRA JUNIOR

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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SAULO SANTOS NOBRE

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DORIA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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THAIS LOUISSE ACIOLI BARROS

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 dezembro 2020  
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THALLES CERQUEIRA DE MELLO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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VANINE MARSIGLIA DOREA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   13 janeiro 2021  
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ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANCA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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CESAR EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  

 

 

 

 

 

Código de autenticidade: 60003b6b-e658-4579-bd52-34e7bb2dc1cc - Validação: http://www.conexxoes.com.br/ead/mod/simplecertificate/verify.php

60003b6b-e658-4579-bd52-34e7bb2dc1cc

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Certificado de participação 3ª etapa (0841413)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 334



  

DANIEL MACEDO DE CARVALHO SOUTO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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FABIO ANDRE FEITOZA DA SILVA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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FELIPE JOSE MAFRA TORRES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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KATHARINE BRANDAO OLIVEIRA CARNEIRO NOBRE

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em
modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 30 de dezembro, com carga horária

total de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   14 janeiro 2021  
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AGAMENON GOMES MIRANDA JUNIOR

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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ALEX HENRIQUE MONTE NUNES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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ALEXANDRE JOSE SAMPAIO SARMENTO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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ANDRE BONAPARTE SANTOS

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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ARIANE ARCANJO DE SOUZA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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ARISTON ALENCAR DOS SANTOS

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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CRISTINO HERMANO DE BULHOES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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DEBORA MATTOS DA CONCEICAO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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DELUSIO JOSE SANTOS ANDRADE

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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ELISANGELA MARIA TAVARES MELO PORTELA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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FABIO AUGUSTO SANTANA SILVA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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FABRICIO DE OLIVEIRA PIMENTEL

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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FERNANDO ANTONIO PIMENTEL DE BARROS

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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GEORGE ANDRE BARBOSA CHAVES ARAUJO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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GIANE DUARTE COELHO MOURA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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GUILHERME APPELT

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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HELDER VALENTE DE LIMA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  

 

 

 

 

 

Código de autenticidade: 60199a2f-66f8-41f7-ae68-3771bb2dc1cc - Validação: http://www.conexxoes.com.br/ead/mod/simplecertificate/verify.php

60199a2f-66f8-41f7-ae68-3771bb2dc1cc

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Certificado de participação 4ª etapa (0855006)         SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 / pg. 361



  

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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ITAMAR BARRETO LEITE

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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IVAN PORTELA DE MACEDO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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JANAINA MARA BATALHA DE GOIS

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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JOAO ALVES FILHO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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JOSE ALBERTO ANDRADE DE ALENCAR

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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JOSE RIBEIRO LINS NETO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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JOSE SALI SOARES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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LAERCIO VITORIO DA SILVA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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LEONARDO MEDEIROS DE LUNA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   2 fevereiro 2021  
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LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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LUCIANO APEL

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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LUCIANO DA CRUZ CORREIA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE BORGES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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Maurício de Omena Souza

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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MICHAEL LIMA SOARES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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MICHEL SILVA AZEVEDO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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NEILTON SOUZA SILVA JUNIOR

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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PATRICIA MARIA FERREIRA GEDA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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PAULO ROBERTO CALHEIROS CORREIA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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RENATA FIGUEIREDO ATAIDE

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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RUI CARLOS GALVAO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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SARAH VEIGA CALADO

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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TADEU BARREIRA LAGES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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TALES DE AMORIM GAMELEIRA

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  
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TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  

 

 

 

 

 

Código de autenticidade: 60213072-5d04-46d6-b779-5feebb2dc1cc - Validação: http://www.conexxoes.com.br/ead/mod/simplecertificate/verify.php
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Valeska Soares Emdio Cunha

  

 Participou do curso Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos, realizado em

modalidade de Educação à Distância (EaD), realizado nos dias 01 a 31 de janeiro, com carga horária total

de 16 horas.

Uma realização da Conexxões Educação, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

   

   8 fevereiro 2021  

 

 

 

 

 

Código de autenticidade: 60213112-423c-4153-8f90-66b6bb2dc1cc - Validação: http://www.conexxoes.com.br/ead/mod/simplecertificate/verify.php
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1301 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

À Coordenadoria de Desenvolvimento.

ASSUNTO: Capacitação Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de Conflitos

 

Senhora Coordenadora,

Ultimados os procedimentos pertinentes à contratação da empresa ESCOLA
DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, para promover
o Curso EAD ''Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de
Conflitos'', destinado aos gestores deste Regional, cumpre-nos relatar o que
segue:

1. estes autos foram instruídos por esta Seção, com as propostas
colhidas por diversas empresas, resultando na escolha do conteúdo proposto
pela empresa Conexxões (0717684), culminado na autorização da Presidência
para contratação (0750977);

2. finalizadas as tratativas com a empresa contratada, visando
realizar a capacitação, o curso, em um primeiro momento, ficaria disponível
por 30 dias, entretanto foi solicitada à empresa, prorrogação por mais 30 dias,
com o curso iniciando no dia 28/09/2020, para que os servidores tivessem um
prazo maior para conclusão. Demos ciência aos servidores participantes no dia
15/09/2020, através do Memorando 868(0763430) e Ficha com os dados da
capacitação(0763497).

3. Após manifestação de inúmeros servidores dos Cartórios,
nestes autos, informando a dificuldade em participar da capacitação em pleno
período eleitoral, o prazo foi dilatado para até o dia 31/01/2021, ficando o
período para conclusão do curso de 28/09/2020 a 31/01/2021;

4. Além de enviarmos os autos para a unidade de cada servidor
inscrito, a empresa contratada enviou mensagem eletrônica comunicando a
liberação do ambiente virtual e, mensalmente, enviamos também mensagem
eletrônica para os servidores que ainda não tinham se capacitado, no intuito
de lembrá-los do prazo;

5. dos 93 (noventa e três) servidores inscritos, 86 (oitenta e seis)
concluíram a capacitação, como se observa nos certificados anexos
(0805833,0824668,0841413 e 0855006). 07 (sete)
participantes não finalizaram o curso, como se verifica no relatório do doc.
(0863848);
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Assim sendo, é oportuno trazer à baila que a não conclusão de
cursos promovidos pelo Órgão vem sendo objeto de decisões da Presidência, a
exemplo dos eventos SEI 0256263, 0262472 e 0493642, onde determina aos
servidores que não concluíram a capacitação e não tiveram as respectivas
justificativas acatadas, que efetuem o ressarcimento dos valores de custeio
das inscrições.

 
Em complemento às informações apresentadas, registramos que

o valor de cada inscrição foi de R$375,00(trezentos e setenta e cinco
reais), de acordo com a proposta 0717684, totalizando um montante de
R$34.875,00(trinta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais) investidos
na contratação do curso.

 
Outrossim, diante da necessidade de submeter esta situação

pontual ao crivo da alta Administração, solicitamos, por correio eletrônico, aos
servidores que não concluíram a capacitação, a exposição dos motivos que
impossibilitaram a conclusão da capacitação. Apenas os servidores José Carlos
Rocha Ramalho de Azevedo e Vanúsia Ferreira de Oliveira não
encaminharam resposta. Tudo em conformidade com as informações contidas
na tabela abaixo: 

 

Servidor Justificativa
FABIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE
GAZZANEO doc 0864559

JOSE CARLOS ROCHA RAMALHO DE
AZEVEDO Não enviou 0864598

JULIANO PEIXOTO MEGA doc. 0864566
KARINA QUINTELLA LESSA VALENTE doc. 0864573
KLEBER VIEIRA DE OLIVEIRA doc. 0864580
SIDNEY DA SILVA REGO doc. 0864583
VANUSIA FERREIRA DE OLIVEIRA Não enviou 0864601

Dado o exposto, submetemos os autos à apreciação superior
para o pronunciamento que o caso requer.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 10/03/2021, às 18:48, 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
0863630 e o código CRC 7B307511.

0005024-07.2020.6.02.8000 0863630v33
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RELATÓRIO DE REPROVADOS

Curso EAD - Conhecimento em Gestão de conflitos/mediação de conflitos

De 28 de setembro de 2020 á 31 de janeiro de 2021

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº NOME SOBRENOME

1 FABIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE GAZZANEO

2 JOSE CARLOS ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO

3 JULIANO PEIXOTO MEGA

4 KARINA QUINTELLA LESSA VALENTE

5 KLEBER VIEIRA DE OLIVEIRA

Nº NOME SOBRENOME

1 SIDNEY DA SILVA REGO

2 VANUSIA FERREIRA DE OLIVEIRA

ALUNOS QUE NUNCA ACESSARAM A PLATAFORMA

ALUNOS QUE NÃO CONCLUIRAM AS ATIVIDADES
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De: "Fábio Luiz T. C. Gazzaneo" <fabiogazzaneo@tre-al.jus.br>
Para: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
Data: 03/03/2021 10:15 AM
Assunto: Re: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos

Bom dia, Suzana. Não participei do curso durante o ano passado por pura falta de tempo. Se é para fazer um curso bem
feito, assimilando o seu conteúdo para aplicarmos aos casos concretos que, por ventura, surgirem, devemos fazê-lo com
dedicação e estudo aplicado. Não tive como fazer do jeito correto. Este ano, tivemos um prazo apertadíssimo de instrução
e julgamento (juízes eleitorais) para as prestações de contas dos eleitos. Ato contínuo, entrei em gozo de férias,
retornando no dia 01/03/2021. Se houver novo prazo, farei-o. Desde já, obrigado.
 
Att. Fábio.
 
 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
To: "Fábio Luiz T. C. Gazzaneo" <fabiogazzaneo@tre-al.jus.br>
Cc: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 22 Feb 2021 13:29:27 -0300
Subject: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos
 
Prezado Fábio Gazzaneo,
 
Comunicamos que, adotando a praxe deste Tribunal, submeteremos à apreciação das unidades superiores o fato de
Vossa Senhoria não ter participado do Curso EAD Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos,
promovido no período de 28/09/2020 à 31/01/2021, no ambiente virtual da empresa Conexxões.
 
Registramos que os servidores foram cientificados das indicações para participar do curso nos dias 15/09 e
22/09/2021, através dos memorandos da  SRACF 868 doc. (0763430) e 939 (0767687), nos autos do
Procedimento SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 além de reiterados e-mails enviados inicialmente pela empresa
promotora da capacitação bem como por esta unidade, mensalmente, até o mês de janeiro de 2021. Em anexo, segue
alguns dos e-mails enviados. 
 
Dessa forma, solicitamos que nos responda esta mensagem apresentando os motivos que impediram a sua
participação no curso em tela, para que componham à instrução prévia do procedimento.
 
Sem mais, ficamos no aguardo da resposta até o dia 1º de março do ano corrente, data na qual encaminharemos os
autos à apreciação superior.
 
 
Atenciosamente,
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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De: Juliano Mega <julipmega@yahoo.com.br>
Para: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Data: 04/03/2021 06:04 PM
Assunto: Re: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos

Prezada colega,

Em resposta ao e-mail acima, esclareço que o período do curso de referência coincidiu com o período eleitoral relativo às
eleições 2020 e, ainda, com o prazo final para prestação de contas eleitorais de candidatos eleitos. Obviamente, cuida-se de
período extremamente complicado, em que a atividade cartorária exigiu deste servidor penosa carga de trabalho e dedicação
exclusiva aos trabalhos relacionados ao pleito.
Frise-se que a 37ª zona possui 4 municípios, havendo grande volume de serviço no período relativo ao curso.
Dito isso, é razoável supor que nem todos os servidores encontrariam tempo hábil para feitura do curso em questão.
É esse, certamente, o caso deste servidor, razão pela qual requer sejam estas razões aceitas e levadas em consideração
para o fim de evitar quaisquer consequências negativas em decorrência da não participação deste servidor no curso
indicado.

Att

JULIANO PEIXOTO MEGA
ANALISTA JUDICIÁRIO

Em quarta-feira, 3 de março de 2021 16:01:30 BRT, suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br> escreveu:

 
Prezado Juliano, 
 
Reencaminho o e-mail abaixo, informando a prorrogação do prazo para apresentar justificativa, até o dia 08 de
março(próxima segunda-feira). 
 
Atenciosamente,
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
 To: "Juliano Peixoto Mega" <julianomega@tre-al.jus.br>

 Cc: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
 Date: Mon, 22 Feb 2021 13:34:37 -0300

 Subject: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD Conhecimento de Gestão de
Conflitos\Mediação de Conflitos

  
Prezado Juliano Peixoto,
 
Comunicamos que, adotando a praxe deste Tribunal, submeteremos à apreciação das unidades superiores o fato de
Vossa Senhoria não ter participado do Curso EAD Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos,
promovido no período de 28/09/2020 à 31/01/2021, no ambiente virtual da empresa Conexxões.
 
Registramos que os servidores foram cientificados das indicações para participar do curso nos dias 15/09 e
22/09/2021, através dos memorandos da  SRACF 868 doc. (0763430) e 939 (0767687), nos autos do
Procedimento SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 além de reiterados e-mails enviados inicialmente pela empresa
promotora da capacitação bem como por esta unidade, mensalmente, até o mês de janeiro de 2021. Em anexo, segue
alguns dos e-mails enviados. 
 
Dessa forma, solicitamos que nos responda esta mensagem apresentando os motivos que impediram a sua
participação no curso em tela, para que componham à instrução prévia do procedimento.
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Sem mais, ficamos no aguardo da resposta até o dia 1º de março do ano corrente, data na qual encaminharemos os
autos à apreciação superior.
 
 
Atenciosamente,
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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De: Karina Lessa <kqlessa@hotmail.com>
Para: suzananunes@tre-al.jus.br
Data: 01/03/2021 05:30 PM
Assunto: Re: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos

Cara Zuzana, 

Justifico a não finalização/conclusão 

no Curso EAD Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos, pelo motivo de falecimento do
meu genitor, no dia 17/11/2020, e, em menos dois meses, do falecimento de minha genitora, no dia
15/01/2021.

Foi um período que fiquei afastada por tirar licença nojo relacionada a perda de Meu pai, em seguida
peguei COVID-19, conforme consta em pedido de licença médica no processo SEI n. ———, e, ainda, por
ter passado 40 dias na UTI do hospital Vila Nova Star, acompanhando minha mãe que tb foi acometida
pelo vírus e, infelizmente não resistiu. 
Seguem atestados de óbito de ambos os genitores. 
Espero a compreensão.
Atenciosamente, 
Karina

 
 

 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
 To: "karinavalente" <karinavalente@tre-al.jus.br>

 Cc: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
 Date: Mon, 22 Feb 2021 15:17:12 -0300

 Subject: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD Conhecimento
de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos

  
Prezada Karina,
 
Comunicamos que, adotando a praxe deste Tribunal, submeteremos à apreciação das unidades
superiores o fato de Vossa Senhoria não ter participado do Curso EAD Conhecimento de Gestão de
Conflitos\Mediação de Conflitos, promovido no período de 28/09/2020 à 31/01/2021, no ambiente virtual
da empresa Conexxões.
 
Registramos que os servidores foram cientificados das indicações para participar do curso nos dias 15/09
e 22/09/2021, através dos memorandos da  SRACF 868 doc. (0763430) e 939 (0767687), nos autos do
Procedimento SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 além de reiterados e-mails enviados inicialmente pela
empresa promotora da capacitação bem como por esta unidade, mensalmente, até o mês de janeiro de
2021. Em anexo, segue alguns dos e-mails enviados. 
 
Dessa forma, solicitamos que nos responda esta mensagem apresentando os motivos que impediram a
sua participação no curso em tela, para que componham à instrução prévia do procedimento.
 
Sem mais, ficamos no aguardo da resposta até o dia 1º de março do ano corrente, data na qual
encaminharemos os autos à apreciação superior.
 
 
Atenciosamente,
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 

<email 1.pdf>
<email 8.pdf>
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De: Kleber Vieira <klebervieiradeoliveira@gmail.com>
Para: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Data: 01/03/2021 07:20 PM
Assunto: Re: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos

Prezada Suzana, 
Valho-me do presente para informar-lhe que, conforme documentos anexos, estive afastado de minhas
atribuições durante praticamente todo o período de promoção do  Curso EAD Conhecimento de Gestão de
Conflitos\Mediação de Conflito, razão pela qual não pude participar do evento.
Atenciosamente.

Em seg., 22 de fev. de 2021 às 18:59, suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br> escreveu:
 
Prezado Kleber,
 
Comunicamos que, adotando a praxe deste Tribunal, submeteremos à apreciação das unidades superiores o fato de
Vossa Senhoria não ter participado do Curso EAD Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos,
promovido no período de 28/09/2020 à 31/01/2021, no ambiente virtual da empresa Conexxões.
 
Registramos que os servidores foram cientificados das indicações para participar do curso nos dias 15/09 e
22/09/2021, através dos memorandos da  SRACF 868 doc. (0763430) e 939 (0767687), nos autos do
Procedimento SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 além de reiterados e-mails enviados inicialmente pela empresa
promotora da capacitação bem como por esta unidade, mensalmente, até o mês de janeiro de 2021. Em anexo, segue
alguns dos e-mails enviados. 
 
Dessa forma, solicitamos que nos responda esta mensagem apresentando os motivos que impediram a sua
participação no curso em tela, para que componham à instrução prévia do procedimento.
 
Sem mais, ficamos no aguardo da resposta até o dia 1º de março do ano corrente, data na qual encaminharemos os
autos à apreciação superior.
 
 
Atenciosamente,
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

Anexados:

Arquivo: Licença Kleber.PDF Tamanho: 51k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: Ferias Kleber.PDF Tamanho: 57k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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De: Sidney Rêgo <sidneyrego@yahoo.com.br>
Para: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Data: 08/03/2021 05:54 PM
Assunto: Re: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos

Ilma. Sevidora,

Srª. Suzana da Silva Nunes.

 

Em atenção ao e-mail encaminhado, presto as informações a seguir.

 

Informo que não consegui concluir o referido Curso no prazo designado em razão dos seguintes
motivos:

 

1. No decorrer do ano de 2020, em especial no 2º semestre, tivemos várias atividades relacionadas
ao Pleito Municipal, com a realização, inclusive, de vários outros cursos/treinamentos à distância que
se faziam necessários ao pleno desenvolvimento das obrigações decorrentes da eleições municipais,
a saber: curso eleições 2020 (pelo portal ENSINE DIREITO), treinamento de mesários eleições 2020,
treinamentos de sistemas (CANDEX e CANDIDATURAS), treinamentos de prestação de contas (TSE
e TRE/AL), atendimento de eleitores, organização logística das eleições, etc.

 

2. Após o pleito, várias outras atribuições foram necessárias para a realização da cerimônia de
diplomação dos candidatos eleitos e respectivos suplentes, como: recebimento e validação das
mídias das prestações de contas entregues, orientação aos candidatos acerca dos procedimentos de
entrega das prestações de contas (incluindo a demonstração de funcionalidades dos sistemas),
organização e realização da cerimônia de diplomação por este Chefe de Cartório. Saliente-se que
estas atribuições recaíram, de forma exclusiva, sobre os servidores do quadro do tribunal, não sendo
executados por Requisitados, que não possuíam treinamento adequado ao manejo dos sistemas
eleitorais, o que demandou uma carga adicional de trabalho, aliado, também, ao fato de que tais
servidores não possuíam condições técnicas de desenvolver tais atividades, em razão de não
possuírem computadores em suas residências.

 

3. Com a reabertura do cadastro eleitoral, ainda tivemos, de forma adicional, o atendimento de
eleitores. Em tal período, após as eleições, em decorrência das orientações do TRE/AL relacionadas
à prevenção de contágio do COVID19, estávamos com um contingente de até 2 (dois) servidores no
cartório, de forma presencial, e este servidor passou a ir ao Cartório Eleitoral, quase todos os dias,
não ficando em trabalho remoto quase em nenhum momento.

 

4. Após o dia 18/12/2020 até o período de 06/01/2020 estávamos no período de recesso da Justiça
Eleitoral, não sendo realizadas de atividades relacionadas ao trabalho, em decorrência de ser
momento oportuno para organização de atividades da vida pessoal deste servidor, inclusive em
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questões de saúde, ante o fato que no decorrer de 2020, ano eleitoral, não havia tempo necessário
sequer para tais cuidados.

 

5. No período de 11/01 a 20/01/2021 este servidor estava em período de gozo de férias, e quando
retornou às atividades, no dia 21/01/2021 teve que se debruçar, juntamente com o outro servidor do
quadro, para a finalização das atividades relacionadas ao julgamento das contas dos candidatos
eleitos, cujo prazo final determinado na legislação era o dia 12/02/2021. Logo, no decorrer do mês de
janeiro/2021 também haviam outras atividades relacionadas ao pleito que exigiam uma atenção
exclusiva. Outro fator importante a considerar é que as análises dos processos de prestações de
contas recaíram, de modo exclusivo, sobre o servidores do quadro, em especial deste Chefe de
Cartório, que tinha a incumbência de analisar e verificar o cumprimento de todos os procedimentos
afetos ao atendimento do prazo final de publicação das decisões judiciais das prestações de contas.

 

Assim, considerando tais motivos, não consegui finalizar as atividades do referido Treinamento.

 

Considerando a importância de tal curso para o labor nesta Justiça especializada, este servidor
REQUER:

 

A) O recebimento destas informações;

 

B) A reabertura do prazo de conclusão das atividades finais do Curso até o próximo dia
31/03/2021, ou, de modo alternativo, que haja possibilidade deste servidor arcar com os custos
individuais da finalização do treinamento perante a Conexxões Educação;

 

C) Em caso de impossibilidade das alternativas anteriores (alínea B), este servidor informa que
efetuará o ressarcimento dos valores ao TRE/AL, no importe individual de R$ 375,00 (trezentos e
setenta e cinco reais), conforme orientações da unidade responsável pela Gestão de Pessoas no
Tribunal, mas que fará o referido Treinamento, e que manterá contato com a empresa Conexxões
Educação.

 

São as informações e requerimentos.

 

Atenciosamente,

 

Sidney da Silva Rêgo

Analista Judiciário e Chefe do Cartório da 31ª Zona Eleitoral
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Em quarta-feira, 3 de março de 2021 16:05:38 BRT, suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado Sidney,
 
Reencaminho o e-mail abaixo, informando a prorrogação do prazo para apresentar justificativa, até o dia 08 de
março(próxima segunda-feira). 
 
Atenciosamente,
 
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
 To: "Sidney da Silva Rêgo" <sidneyrego@tre-al.jus.br>

 Cc: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
 Date: Mon, 22 Feb 2021 15:26:13 -0300

 Subject: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD Conhecimento de Gestão de
Conflitos\Mediação de Conflitos

  
Prezado Sidney,
 
Comunicamos que, adotando a praxe deste Tribunal, submeteremos à apreciação das unidades superiores o fato de
Vossa Senhoria não ter participado do Curso EAD Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos,
promovido no período de 28/09/2020 à 31/01/2021, no ambiente virtual da empresa Conexxões.
 
Registramos que os servidores foram cientificados das indicações para participar do curso nos dias 15/09 e
22/09/2021, através dos memorandos da  SRACF 868 doc. (0763430) e 939 (0767687), nos autos do
Procedimento SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 além de reiterados e-mails enviados inicialmente pela empresa
promotora da capacitação bem como por esta unidade, mensalmente, até o mês de janeiro de 2021. Em anexo, segue
alguns dos e-mails enviados. 
 
Dessa forma, solicitamos que nos responda esta mensagem apresentando os motivos que impediram a sua
participação no curso em tela, para que componham à instrução prévia do procedimento.
 
Sem mais, ficamos no aguardo da resposta até o dia 1º de março do ano corrente, data na qual encaminharemos os
autos à apreciação superior.
 
 
Atenciosamente,
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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De: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
Para: "José Carlos R. R. de Azevedo" <joseazevedo@tre-al.jus.br>
CC: josecrrazevedo.1964@gmail.com
Data: 03/03/2021 03:54 PM
Assunto: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos

Prezado José Carlos, 
 
Reencaminho o e-mail abaixo, informando a prorrogação do prazo para apresentar justificativa, até o dia 08 de
março(próxima segunda-feira). 
 
Atenciosamente,
 
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
 To: "José Carlos R. R. de Azevedo" <joseazevedo@tre-al.jus.br>

 Cc: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
 Date: Mon, 22 Feb 2021 13:32:55 -0300

 Subject: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD Conhecimento de Gestão de
Conflitos\Mediação de Conflitos

  
Prezado José Carlos Ramalho,
 
Comunicamos que, adotando a praxe deste Tribunal, submeteremos à apreciação das unidades superiores o fato de
Vossa Senhoria não ter participado do Curso EAD Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos,
promovido no período de 28/09/2020 à 31/01/2021, no ambiente virtual da empresa Conexxões.
 
Registramos que os servidores foram cientificados das indicações para participar do curso nos dias 15/09 e
22/09/2021, através dos memorandos da  SRACF 868 doc. (0763430) e 939 (0767687), nos autos do
Procedimento SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 além de reiterados e-mails enviados inicialmente pela empresa
promotora da capacitação bem como por esta unidade, mensalmente, até o mês de janeiro de 2021. Em anexo, segue
alguns dos e-mails enviados. 
 
Dessa forma, solicitamos que nos responda esta mensagem apresentando os motivos que impediram a sua
participação no curso em tela, para que componham à instrução prévia do procedimento.
 
Sem mais, ficamos no aguardo da resposta até o dia 1º de março do ano corrente, data na qual encaminharemos os
autos à apreciação superior.
 
 
Atenciosamente,
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 

Anexados:
 

Arquivo: email 8.pdf Tamanho: 191k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: email 1.pdf Tamanho: 147k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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De: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
Para: "Vanúsia Ferreira de Oliveira" <vanusiaoliveira@tre-al.jus.br>
CC: vanusiafoliveira@bol.com.br
Data: 03/03/2021 04:09 PM
Assunto: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD
Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos

Prezada Vanúsia, 
 
Reencaminho o e-mail abaixo, informando a prorrogação do prazo para apresentar justificativa, até o dia 08 de
março(próxima segunda-feira). 
 
Atenciosamente,
 
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
 To: "Vanúsia Ferreira de Oliveira" <vanusiaoliveira@tre-al.jus.br>

 Cc: "rosanageda" <rosanageda@tre-al.jus.br>
 Date: Mon, 22 Feb 2021 15:30:41 -0300

 Subject: Prazo para apresentar justificativa pela não participação/conclusão no Curso EAD Conhecimento de Gestão de
Conflitos\Mediação de Conflitos

  
Prezada Vanúsia,
 
Comunicamos que, adotando a praxe deste Tribunal, submeteremos à apreciação das unidades superiores o fato de
Vossa Senhoria não ter participado do Curso EAD Conhecimento de Gestão de Conflitos\Mediação de Conflitos,
promovido no período de 28/09/2020 à 31/01/2021, no ambiente virtual da empresa Conexxões.
 
Registramos que os servidores foram cientificados das indicações para participar do curso nos dias 15/09 e
22/09/2021, através dos memorandos da  SRACF 868 doc. (0763430) e 939 (0767687), nos autos do
Procedimento SEI 0005024-07.2020.6.02.8000 além de reiterados e-mails enviados inicialmente pela empresa
promotora da capacitação bem como por esta unidade, mensalmente, até o mês de janeiro de 2021. Em anexo, segue
alguns dos e-mails enviados. 
 
Dessa forma, solicitamos que nos responda esta mensagem apresentando os motivos que impediram a sua
participação no curso em tela, para que componham à instrução prévia do procedimento.
 
Sem mais, ficamos no aguardo da resposta até o dia 1º de março do ano corrente, data na qual encaminharemos os
autos à apreciação superior.
 
 
Atenciosamente,
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 

Anexados:
 

Arquivo: email 1.pdf Tamanho: 147k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: email 8.pdf Tamanho: 191k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2021.
Considerando a Informação 1301 (0863630), da

Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional -
SRACF, encaminho os autos à Secretaria de Gestão de
Pessoas para conhecimento e demais providências.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DULCE STELLA TENÓRIO PRADO
COÊLHO, Coordenadora Substituta, em 11/03/2021, às 10:13, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864636 e o código CRC 45CD7E22.

0005024-07.2020.6.02.8000 0864636v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2021.
Senhor Diretor,
A CODES/SRACF, por meio da Informação 1301

0863630, vem nos informar que foram ultimados os
procedimentos pertinentes à contratação da empresa ESCOLA
DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL
LTDA, com o objetivo de promover o Curso
EAD ''Conhecimento em Gestão de Conflitos/Mediação de
Conflitos'', destinado aos gestores deste Regional.

A Unidade Técnica, além de diversas
considerações, registrou que dos 93 (noventa e três)
servidores inscritos, 86 (oitenta e seis) concluíram a
capacitação, como se observa nos certificados anexos
(0805833,0824668,0841413 e 0855006) e, noutra senda,
07 (sete) participantes não finalizaram o curso (0863848). 

Em razão disso, acrescentou que, em casos
semelhantes, este Tribunal vem adotando o entendimento de
que os servidores que não concluíram a capacitação e não
tiveram as respectivas justificativas acatadas devem, por via
de consequência, efetuar o ressarcimento dos valores de
custeio das inscrições, como se vê, nos eventos
SEI 0256263, 0262472 e 0493642.

Em sede de diligência, o referido Setor, via correio
eletrônico, solicitou aos servidores, que não concluíram a
capacitação em tela, a exposição dos motivos que
impossibilitaram a conclusão da capacitação e, por
conseguinte, apenas os servidores José Carlos Rocha Ramalho
de Azevedo e Vanúsia Ferreira de Oliveira não
encaminharam resposta. 

Desta forma, encaminho os autos a Vossa Senhoria
para análise, evolução à Presidência ou para providência que
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entender necessária.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 11/03/2021, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864865 e o código CRC EAF669F4.

0005024-07.2020.6.02.8000 0864865v1
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