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

 

REQUERIMENTO

 
ILMOº SR. DIRETOR GERAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS
 
 
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO , Chefe da Seção de
Almoxarifado (Mat.30920188) vem, mui respeitosamente, requerer a
participação no CURSO AS CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM A
LEI Nº 13.979/2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE COVID-
19, a acontecer no formato ONLINE, nas datas de 25 a 29 de
maio do corrente ano, realizado pela empresa ZÊNITE, cujos
informativos, programação e orientação para inscrição seguem nos
anexos SEI 0703046 e 0703047.
O Evento tem total correspondência com suas atividades laborais,
visto que a requerente é gestora de uma gama de processos
administrativos de aquisição de bens de consumo, inclusive
alguns destinados às Eleições.
Ademais, urge a necessidade de atualização de conhecimentos, tendo
em consideração o momento atual de pandemia por COVID-19 e seus
reflexos nas compras públicas administrativas, inclusive sobre
alguns procedimentos de aquisição de materiais de uso durante
as Eleições 2020.
 
Nestes termos, pede deferimento.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/05/2020, às 15:22, 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
0703040 e o código CRC 84F54500.
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TEMA PROFESSORES INVESTIMENTO PROGRAMA COMPLETO QUERO PARTICIPAR

AS CONTRATAÇÕES DE ACORDO
COM A LEI Nº 13.979/2020 PARA
O ENFRENTAMENTO DA CRISE
COVID-19

Com as alterações das Medidas Provisórias
nºs 926 e 951/2020

Incluindo as novidades da MP nº 961/2020
sobre dispensa e pagamento antecipado

25 a 29 de maio de 2020
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Capacitação 100% Online

Zênite Online
O cenário excepcional que estamos vivendo em razão da pandemia da Covid-19 impôs rápidas mudanças
na forma como trabalhamos, como nos relacionamos, como vivemos e convivemos. Nesta nova
realidade, construir e transmitir o conhecimento também demanda adaptações. A limitação às nossas
reuniões presenciais, por enquanto, leva-nos a buscar alternativas para ações de capacitação. Assim, a
partir de agora, estaremos juntos e próximos no Zênite Online, o novo formato da Capacitação Zênite.

Com o Zênite Online, vamos interagir em uma plataforma de aulas ao vivo, com conteúdo remodelado e
nova con�guração, mas com a mesma qualidade e os mesmos diferenciais que colocam a Zênite na
liderança quando o assunto é capacitação em contratação pública.

Você faz sua inscrição, recebe login e senha e, nos dias e horários marcados, participa das aulas e dos
debates com os mais renomados especialistas. E ainda poderá rever a aula por mais 2 dias.
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Continuamos ao seu lado para dar conta dos novos e importantes desa�os das licitações e dos
contratos!

O Curso
Para o enfrentamento da crise, a Lei nº 13.979/2020, com as alterações das MPs nºs 926 e 951 de 2020,
trouxe importantes alterações na fase de planejamento, nos pregões e nos contratos, além da previsão de
uma hipótese especí�ca de dispensa, inclusive para a instituição de sistema de registro de preços.

São muitas dúvidas sobre como interpretar e aplicar essas novidades, e várias demandas precisam ser
atendidas com urgência.

Abordaremos questões que têm despertado polêmicas, como: Essa lei se aplica a toda a Administração,
inclusive às estatais? Quais contratações podem ser feitas por essa hipótese de dispensa? Quais os
cuidados na instrução dessa contratação direta para afastar responsabilizações? Caso não haja tempo
para formalizações, o que pode ser feito? Quais providências e documentos do planejamento foram
simpli�cados? Quais as alterações nos pregões? Quais as novidades quanto aos contratos formalizados
com base nessa lei?

Vamos tratar de todos os pontos importantes da Lei nº 13.979/2020, alterada pelas MPs nºs 926 e 951,
com enfoque aplicado e destaque das orientações e cautelas para a realização de escolhas e instruções
seguras.

Esperamos você! Participe e mantenha-se atualizado!
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Esta capacitação permitirá a você:

Conhecer os aspectos mais relevantes e aplicados sobre as novidades da Lei nº 13.979/2020

Solucionar situações concretas envolvendo os temas abordados para atuar com mais segurança

Dominar boas práticas que facilitarão a condução e a instrução segura dos procedimentos

Quem deve participar?
Pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de comissões de licitação, assessores e
procuradores jurídicos, advogados, auditores, �scais e gestores de contratos, pro�ssionais do
departamento de compras e de controles interno e externo e demais agentes públicos
envolvidos nos procedimentos de contratação da Administração Pública, inclusive das estatais.

O material do curso inclui o acesso ao e-book:
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Data de realização

25 a 29 de maio de 2020

Carga horária

12,5 horas

Horários

As 5 aulas que serão
ministradas diariamente, das

15h às 17h30, sendo
aproximadamente 1h30 de
apresentação e até 1h para

responder perguntas.

Replay

As aulas poderão ser
assistidas por até 2 dias

após sua realização.

REGIME EMERGENCIAL DE CONTRATAÇÃO
PÚBLICA PARA O ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA DE COVID-19.

Programação
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PROGRAMA COMPLETO QUERO PARTICIPAR

Destaques do conteúdo:

Finalidade, vigência e abrangência da Lei nº 13.979/2020

Regime da Lei nº 13.979/2020 e a composição com os regimes da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei nº
13.303/2016

Dispensa de licitação – Cabimento, instrução e formalização

Dispensa para SRP

Simpli�cação do planejamento – O que mudou no estudo preliminar, no termo de referência/projeto
básico e na gestão de riscos?

Novidades no pregão e no SRP

Novidades na pesquisa e na estimativa de preços

Suprimento de fundos: cabimento e novos limites

Novidades nos contratos – Duração e limites para as alterações

Suspensão do transcurso dos prazos prescricionais para a aplicação de penalidades

Novidades da MP nº 961/2020 sobre dispensa e pagamento antecipado
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Conheça os professores

Joel de Menezes Niebuhr

Advogado. Doutor em Direito do Estado pela PUC/SP. Professor de
cursos de pós-graduação. Autor de: Licitação pública e contrato
administrativo (4. ed., Fórum, 2015); Dispensa e inexigibilidade de
licitação pública (4. ed., Fórum, 2015); Pregão presencial e eletrônico
(7. ed., Fórum, 2015); Registro de preços: aspectos práticos e jurídicos
(2. ed., Fórum, 2013); O novo regime constitucional das medidas
provisórias (Dialética, 2001); e Princípio da isonomia na licitação
pública (Obra Jurídica, 2000).

José Anacleto Abduch Santos

Procurador do Estado do Paraná. Mestre e Doutor em Direito
Administrativo pela UFPR. Professor de Direito Administrativo.
Coordenador e Professor do Curso de Especialização em Licitações e
Contratos Administrativos. Professor de Licitações e Contratos
Administrativos do Curso de Especialização em Direito Administrativo.
Autor das obras Contratos de concessão de serviços públicos –
Equilíbrio econômico-�nanceiro (Juruá, 2002); Licitações e o estatuto
da microempresa e empresa de pequeno porte (Juruá, 2008),bem
como de diversos artigos sobre licitações e contratos administrativos.

Ricardo Alexandre Sampaio
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Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor
Técnico da Consultoria Zênite. Integrante da Equipe de Redação da
Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos e da Equipe
de Consultores Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações e
contratos anotada (6. ed. Zênite, 2005). Autor de diversos artigos
jurídicos.

Rodrigo Vissotto Junkes

Advogado. Doutorando em Direito pela UBA. Mestre em Gestão de
Políticas Públicas pela Univali. Especialista em Direito Administrativo
e em Direito Civil. Consultor na área de licitações e contratos.
Integrante da Equipe de Consultores Zênite. Participante do
Observatório Nacional de Políticas Públicas e de cursos no Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
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Computador:
Processador i3 3Ghz Dual Core

4Gb RAM

Internet de 5mbs (de preferência por cabo)

Browser:
Google Chrome, preferencialmente

Banda ideal:
Inbound participante: 3 mbps

Requisitos técnicos recomendados

Para o bom o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especi�cações
técnicas mínimas:

IMPORTANTE: Se essas especi�cações não forem atendidas, a qualidade do recebimento da
transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá �car prejudicada.
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Investimento

R$ 1.490,00/participante

Lei Digital: Lei de licitações e contratos administrativos e legislação correlata sobre
contratação pública
Acesso ao e-book: Regime emergencial de contratação pública para o enfrentamento à
pandemia de Covid-19, de Joel de Menezes Niebuhr

Apostila digital especí�ca do curso

Certi�cado

* O certi�cado será enviado pelo e-mail indicado na inscrição até 15 dias após o término do curso (última
aula). O percentual da frequência que constará do certi�cado será calculado de acordo com presença nas
aulas on line (ao vivo) veri�cada pelo acesso pelo login e senha no sistema por inscrição/aluno.

* Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certi�cação. A senha não deve ser
compartilhada.

* É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer
meio ou mídia.

* Será encaminhado para o e-mail indicado na inscrição um link para acessar o e-book por até 7 dias a
partir da data do curso.
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* A ZÊNITE reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou ainda reagendar
data/horários de realização comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, �cando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e moral).

QUERO PARTICIPAR

Pagamento

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.,
CNPJ 86.781.069/0001-15.

Envio de Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, com posterior pagamento
em uma das contas bancárias indicadas:

Banco do Brasil - Ag. 3041-4 • c/c 84229-X
Caixa Econômica - Ag. 1525-3 • c/c 1566-2
Banco Santander - Ag. 3837 • c/c 130017258
Banco Itaú - Ag. 3833 • c/c 63040-7
Banco Bradesco Ag. 2559 • c/c 26622-1

OBSERVAÇÃO: Para o mercado privado, outras opções de pagamento estarão disponíveis, como:

Boleto
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Acesse o conteúdo
completo do evento

fazendo o download do
PDF.

BAIXAR PDF

Conhece alguém que
gostaria de participar
desta capacitação?

INDICAR UM AMIGO

Baixe uma proposta para
participar do evento e
agilizar o processo de

contratação!

BAIXAR PROPOSTA

Cadastre-se e reserve
sua vaga!

INSCRIÇÃO

SIGA-NOS NEWSLETTER

Transferência bancária

Depósito

Interessado?
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Siga a Zênite nas Redes Sociais! Faça o cadastro e receba nossas novidades.

CADASTRE-SE

A ZÊNITE

Site da Zênite

Blog da Zênite

Contato

Trabalhe conosco

ZAP – Zênite Atendimento
Personalizado

PRODUTOS E SERVIÇOS

Zênite Fácil

Web Zênite

Orientação Zênite

Zênite Fácil Sistema S

Notícias

Informações Gerais

Cotação Zênite

CAPACITAÇÃO

Próximos Eventos

Eventos já realizados

Cursos In Company

Galeria de fotos

Diferenciais

Leitura complementar

Av. Sete de Setembro, 4698 – Batel – Curitiba – PR – CEP: 80240-000

Telefone: (41) 2109-8666

WhatsApp: (41) 99643-4141

E-mail: evento@zenite.com.br

Anexo INFORMATIVOS (0703046)         SEI 0005038-88.2020.6.02.8000 / pg. 15

https://www.facebook.com/ZeniteInformacao
http://www.twitter.com/zenitenews
https://www.youtube.com/user/ZeniteInformacao
https://www.linkedin.com/company/zeniteinformacao
http://www.instagram.com/zeniteinformacao
http://www.zenite.blog.br/
http://www.zenitenews.com.br/portal/newsletter/
https://zenite.com.br/
https://www.zenite.blog.br/
https://zenite.com.br/contato
mailto:rh@zenite.com.br
https://zenite.com.br/a-zenite/zap-zenite-atendimento-personalizado/
https://www.zenitefacil.com.br/
https://zenite.com.br/produtos/web-zenite
https://zenite.com.br/produtos/orientacao-por-escrito/
https://www.zenitefacil.com.br/#to-s-to-me
https://zenite.com.br/noticias
https://zenite.com.br/informacoes-gerais
https://www.cotacaozenite.com.br/
https://zenite.com.br/proximos-eventos
https://zenite.com.br/capacitacao/eventos-ja-realizados/
http://www.zeniteincompany.com.br/
https://www.facebook.com/ZeniteInformacao/photos_stream?tab=photos_albums
https://zenite.com.br/capacitacao/diferenciais/
https://zenite.com.br/capacitacao/leitura-complementar/


12/05/2020 Zênite Online - Novidades da Lei 13.979/2020

https://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-novidades-da-lei-13979/?utm_term=ZA NITE+ONLINE+Proximas+capacitacoes+100+online%21&utm_campaign=CONTATOS+IMPORTADOS&utm_source=e-goi… 14/14
Anexo INFORMATIVOS (0703046)         SEI 0005038-88.2020.6.02.8000 / pg. 16



1

Zênite Online

O cenário excepcional que estamos vivendo em razão da pandemia da Covid-19 impôs rápidas 
mudanças na forma como trabalhamos, como nos relacionamos, como vivemos e convivemos. 
Nesta nova realidade, construir e transmitir o conhecimento também demanda adaptações. A 
limitação às nossas reuniões presenciais, por enquanto, leva-nos a buscar alternativas para 
ações de capacitação. Assim, a partir de agora, estaremos juntos e próximos no Zênite Online, 
o novo formato da Capacitação Zênite.

Com o Zênite Online, vamos interagir em uma plataforma de aulas ao vivo, com conteúdo 
remodelado e nova configuração, mas com a mesma qualidade e os mesmos diferenciais que 
colocam a Zênite na liderança quando o assunto é capacitação em contratação pública.

Você faz sua inscrição, recebe login e senha e, nos dias e horários marcados, participa das 
aulas e dos debates com os mais renomados especialistas. E ainda poderá rever a aula por 
mais 2 dias.

Continuamos ao seu lado para dar conta dos novos e importantes desafios das licitações e dos 
contratos!

O Curso

Para o enfrentamento da crise, a Lei nº 13.979/2020, com as alterações das MPs nºs 926 e 951 
de 2020, trouxe importantes alterações na fase de planejamento, nos pregões e nos contratos, 
além da previsão de uma hipótese específica de dispensa, inclusive para a instituição de 
sistema de registro de preços.

AS CONTRATAÇÕES DE ACORDO 
COM A LEI Nº 13.979/2020 PARA 
O ENFRENTAMENTO DA CRISE 
COVID-19
Com as alterações das Medidas Provisórias 
nºs 926 e 951/2020

Incluindo as novidades da MP nº 961/2020 
sobre dispensa e pagamento antecipado

25 a 29 de maio de 2020

Capacitação 100% online
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São muitas dúvidas sobre como interpretar e aplicar essas novidades, e várias demandas 
precisam ser atendidas com urgência.

Abordaremos questões que têm despertado polêmicas, como: Essa lei se aplica a toda 
a Administração, inclusive às estatais? Quais contratações podem ser feitas por essa 
hipótese de dispensa? Quais os cuidados na instrução dessa contratação direta para afastar 
responsabilizações? Caso não haja tempo para formalizações, o que pode ser feito? Quais 
providências e documentos do planejamento foram simplificados? Quais as alterações nos 
pregões? Quais as novidades quanto aos contratos formalizados com base nessa lei?  

Vamos tratar de todos os pontos importantes da Lei nº 13.979/2020, alterada pelas MPs nºs 
926 e 951, com enfoque aplicado e destaque das orientações e cautelas para a realização de 
escolhas e instruções seguras. 

Esperamos você! Participe e mantenha-se atualizado!

Programação

Data de realização

25 a 29 de maio de 2020

Carga horária

12,5 horas

Horários

15h às 17h30   
 (segunda à sexta-feira)

Replay

As aulas poderão ser 
 revistas por até 2 dias 
após a  sua realização.

Esta capacitação permitirá a você:

• Conhecer os aspectos mais relevantes e aplicados sobre as novidades da Lei nº 13.979/2020 

• Solucionar situações concretas envolvendo os temas abordados para atuar com mais 
segurança

• Dominar boas práticas que facilitarão a condução e a instrução segura dos procedimentos

Quem deve participar?
Pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de comissões de licitação, 
assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, fiscais e gestores de contratos, 
profissionais do departamento de compras e de controles interno e externo e demais 
agentes públicos envolvidos nos procedimentos de contratação da Administração Pública, 
inclusive das estatais. 
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O material do curso inclui o 
acesso ao e-book:
REGIME EMERGENCIAL DE CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA PARA O ENFRENTAMENTO À 
PANDEMIA DE COVID-19.

Destaques do conteúdo

• Finalidade, vigência e abrangência da Lei nº 13.979/2020

• Regime da Lei nº 13.979/2020 e a composição com os regimes da Lei nº 8.666/1993 ou da 
Lei nº 13.303/2016 

• Dispensa de licitação – Cabimento, instrução e formalização

• Dispensa para SRP

• Simplificação do planejamento – O que mudou no estudo preliminar, no termo de referência/
projeto básico e na gestão de riscos?

• Novidades no pregão e no SRP

• Novidades na pesquisa e na estimativa de preços

• Suprimento de fundos: cabimento e novos limites

• Novidades nos contratos – Duração e limites para as alterações

• Suspensão do transcurso dos prazos prescricionais para a aplicação de penalidades

• Novidades da MP nº 961/2020 sobre dispensa e pagamento antecipado
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Conheça os professores

Joel de Menezes Niebuhr
Advogado. Doutor em Direito do Estado pela PUC/SP. Professor 
de cursos de pós-graduação. Autor de: Licitação pública e contrato 
administrativo (4. ed., Fórum, 2015); Dispensa e inexigibilidade de 
licitação pública (4. ed., Fórum, 2015); Pregão presencial e eletrônico 
(7. ed., Fórum, 2015); Registro de preços: aspectos práticos e 
jurídicos (2. ed., Fórum, 2013); O novo regime constitucional das 
medidas provisórias (Dialética, 2001); e Princípio da isonomia na 
licitação pública (Obra Jurídica, 2000).

 José Anacleto Abduch Santos
Procurador do Estado do Paraná. Mestre e Doutor em Direito 
Administrativo pela UFPR. Professor de Direito Administrativo. 
Coordenador e Professor do Curso de Especialização em 
Licitações e Contratos Administrativos. Professor de Licitações e 
Contratos Administrativos do Curso de Especialização em Direito 
Administrativo. Autor das obras Contratos de concessão de serviços 
públicos – Equilíbrio econômico-financeiro (Juruá, 2002) e Licitações 
e o estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte (Juruá, 
2008), bem como de diversos artigos sobre licitações e contratos 
administrativos.

Ricardo Alexandre Sampaio
Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor 
Técnico da Consultoria Zênite. Integrante da Equipe de Redação 
da Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos e da 
Equipe de Consultores Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações 
e contratos anotada (6. ed. Zênite, 2005). Autor de diversos artigos 
jurídicos.

Rodrigo Vissotto Junkes
Advogado. Doutorando em Direito pela UBA. Mestre em Gestão de 
Políticas Públicas pela Univali. Especialista em Direito Administrativo e 
em Direito Civil. Consultor na área de licitações e contratos. Integrante 
da Equipe de Consultores Zênite. Participante do Observatório 
Nacional de Políticas Públicas e de cursos no Banco Interamericano 
de Desenvolvimento.
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Requisitos técnicos recomendados
Para o bom o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações técnicas 
mínimas:

Computador:
Processador i3 3Ghz Dual Core
4Gb RAM

Internet de 5mbs (de preferência por cabo)

Browser:
Utilizar o Google Chrome, preferencialmente

Banda ideal:
Inbound participante: 3 mbps

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento da 
transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

PROGRAMA

Aula 1 – Uma visão geral da Lei nº 13.979/2020 e seu cabimento 
Dia 25 de maio, das 15h às 17h30

Professor: Joel de Menezes Niebhur

1.  Qual a finalidade da Lei nº 13.979/2020? Quais os tipos de contratações que ela regula? Até 
quando essa lei ficará em vigor?

2.  Quem pode realizar contratações com base na Lei nº 13.979/2020? As estatais também podem 
fundamentar suas contratações nessa lei?

3.  A Lei nº 13.979/2020 pode ser aplicada aos contratos formalizados antes da crise?

4.  Como compor e aplicar os regimes da Lei nº 13.979/2020 e da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei nº 
13.303/2016? O que deve ser aplicado de um regime e de outro?

5.  Somente os objetos diretamente relacionados com o enfrentamento da crise podem ser contra-
tados ou objetos indiretamente necessários também podem ser contratados por tal regime de 
exceção? Quais os cuidados para a condução dessa avaliação? 

6.  Percebe-se um grande receio por parte dos gestores públicos na condução e nas escolhas das 
contratações com fundamento na Lei nº 13.979/2020. Quais cuidados devem orientar essas  
decisões e como a disciplina da LINDB pode auxiliar na motivação segura delas?

7. A recente Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, prevê algumas novidades importante 
sobre contratação pública. Essa MP se aplica a quem? As estatais estão vinculadas a ela? Ela 
regula apenas as contratações para enfrentamento da crise ou é mais abrangente? Por quanto 
tempo essas regras ficarão vigentes? 
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Aula 2 – Simplificação do planejamento 
Dia 26 de maio, das 15h às 17h30

Professor: Rodrigo Vissotto Junkes 

8. As previsões sobre a simplificação do planejamento da contratação podem ser adotadas na 
dispensa e no pregão? 

9. Quais as novidades previstas na Lei nº 13.979/2020 quanto ao estudo técnico preliminar e ao 
conteúdo do termo de referência/projeto básico?

10. Qual a alteração relativa à gestão de riscos?

11.  O art. 4º-H previu a dispensa de documentos de regularidade fiscal e de outros requisitos de 
habilitação. O que pode ser dispensado e o que não pode?

12. Quais as alterações referentes à pesquisa e à estimativa de preços previstas na Lei nº 
13.979/2020?

13.  Em que casos é possível dispensar a realização da pesquisa de preços? Qual justificativa é  
aceitável para a não realização da pesquisa?

14.  Se os preços propostos em contratação direta ou em pregão estiverem acima dos pesquisados, 
qual deve ser a condução? Nesse caso, está vedada a realização da contratação? 

15.  Quais os cuidados a serem tomados pelo gestor quanto à pesquisa e aos preços aceitáveis 
para afastar responsabilizações futuras?

Aula 3 – Dispensa de licitação e suprimentos de fundos – Parte I
Dia 27 de maio, das 15h às 17h30 

Professor: Ricardo Sampaio

16.  A Lei nº 13.979/2020 previu quatro caminhos: pregão, dispensa para SRP, dispensa e suprimen-
to de fundos. Como o gestor deve escolher entre esses procedimentos?

17. Quais objetos podem ser contratados com fundamento no art. 4º Lei nº 13.979/2020? Já que o art. 
4º inclui serviços de engenharia, uma obra pode ser contratada por essa hipótese de dispensa?

18. Quais são os cuidados na formalização da dispensa? Qual o passo a passo para uma instrução 
segura?

19. O que significa, na prática, a previsão da expressão prevista no art. 4º-B “presumem-se atendi-
das” as condições? Tal presunção é relativa ou absoluta? Qual a relação com a responsabilida-
de do gestor público?

20. A dispensa precisa ser ratificada/aprovada pela autoridade? Deve ser publicada? Qual o veículo 
de publicidade?
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Aula 4 – Dispensa de licitação e suprimento de fundos – Parte II
Dia 28 de maio, das 15h às 17h30

Professor: Ricardo Sampaio

21. A dispensa de licitação do art. 4º da Lei nº 13.979/2020 deve ser formalizada por instrumento de 
contrato? É possível sua substituição por nota de empenho? 

22. Diante de uma situação de extrema emergência/urgência, é possível realizar a contratação e 
depois instruir e formalizar o processo de contratação, assim como o contrato?

23.  A MP nº 951/2020 passou a prever a possibilidade de realizar uma dispensa de licitação para a 
instituição de sistema de registro de preços. Em que casos isso pode ocorrer e quais as caute-
las para essa dispensa? 

24.  É possível realizar registro de preços por dispensa com fundamento no art. 4º da Lei nº 
13.979/2020 para atender à necessidade de apenas um órgão ou uma entidade? Sempre deve 
ser aberta a intenção de registro de preços conforme prevê o § 6º do art. 4º?

25.  O que é suprimentos de fundos e o que prevê a Lei nº 13.979/2020 sobre esse tema? Quais os 
novos limites? Quais os objetos e em quais casos pode ser adotado o suprimento de fundos?

26. Quais as novidades sobre a dispensa pelo valor prevista na recente MP nº 961/2020? 

Aula 5 – Alterações no pregão e nos contratos
Dia 29 de maio, das 15h às 17h30

Professor: José Anacleto Abduch Santos

27.  Quais as alterações previstas com relação ao pregão? Essas alterações envolvem tanto o pre-
gão presencial quanto o eletrônico? Quais as principais etapas do procedimento do pregão 
“simplificado”, considerando as alterações da Lei nº 13.979/2020?  

28. Quais as novidades da MP nº 951/2020 sobre o SRP por pregão? Quais os impactos concretos 
da previsão de que tais contratações serão consideradas compras nacionais?

29. Quais as principais alterações relativas aos prazos dos contratos? A possibilidade de prorroga-
ção deve ser prevista no contrato? 

30.  Qual o novo limite para os acréscimos e as supressões? Quais as condições para a aplicação 
desses novos limites?
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31. A MP nº 951/2020 passou a prever a suspensão do transcurso dos prazos prescricionais para 
a aplicação de penalidades. O que isso significa na prática? Quais penalidades administrativas 
estão abrangidas? 

32.  Considerando essa previsão, a Administração não deve instaurar processos para a aplicação 
de sanções aos contratados? O que muda na aplicação de sanções diante deste momento de 
crise e exceção?

33. A recente MP nº 961/2020 prevê novidades importantes sobre o pagamento antecipado. Quais 
as condições e os cuidados para sua adoção?

INVESTIMENTO

R$ 1.490,00/participante
• Lei digital: Lei de licitações e contratos administrativos e legislação correlata sobre 

contratação pública

• Acesso ao e-book: Regime emergencial de contratação pública para o enfrentamento à 
pandemia de Covid-19, de Joel de Menezes Niebuhr

• Apostila digital específica do curso 
• Certificado
* O certificado será enviado para o e-mail indicado na inscrição até 15 dias após o término do curso (última aula). O percentual 
da frequência que constará do certificado será calculado de acordo com presença nas aulas on-line (ao vivo) verificada pelo 
acesso de login e senha no sistema por inscrição/aluno.

* Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha não deve ser compartilhada.

* É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

* Será encaminhado para o e-mail indicado na inscrição um link para acessar o e-book por até 7 dias a partir da data do curso.

* A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou, ainda, reagendar data/horários de 
realização, comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará infração administrativa ou 
civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).
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Pagamento

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E 
CONSULTORIA S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15.

Envio de Nota de Empenho / Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, com posterior 
pagamento em uma das contas bancárias indicadas:

Banco do Brasil - Ag. 3041-4 • c/c 84229-X
Caixa Econômica - Ag. 1525-3 • c/c 1566-2
Banco Santander - Ag. 3837 • c/c 130017258
Banco Itaú - Ag. 3833 • c/c 63040-7
Banco Bradesco - Ag. 2559 • c/c 26622-1

OBS: Para o mercado privado, outras opções de pagamento estarão disponíveis, como:

• Boleto 

• Transferência bancária 

• Depósito

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
(41) 2109-8666

evento@zenite.com.br

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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Ao Sr. Secretário da Administração, para ciência e

manifestação acerca do Requerimento SEALMOX 0703040,
subscrito pela Sra. Chefe da Seção de Almoxarifado.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/05/2020, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705595 e o código CRC D5FFF381.

0005038-88.2020.6.02.8000 0705595v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0705595, informo

ter tomado ciência do pedido de capacitação formulado pela
Sra. Chefe da SEALMOX, com o qual concordamos e
declaramos nossa anuência, nos termos por ela deduzidos.

Dessa forma, devolvo os autos à consideração
superior de Vossa Senhoria, sugerindo, com a devida vênia, o
encaminhamento à CODES, para pertinente instrução,
inclusive no que respeita ao enquadramento orçamentário da
demanda.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2020, às 21:53, 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
0707237 e o código CRC 4DA83B6F.

0005038-88.2020.6.02.8000 0707237v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
Considerando o Despacho do Sr. Secretário de

Administração (0707237), remetam-se os autos à SGP para a
instrução pertinente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/05/2020, às 09:28, 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
0707522 e o código CRC E87EDA41.

0005038-88.2020.6.02.8000 0707522v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À CODES/SRACF para instrução do pedido, com a

urgência, tendo em vista o curso se iniciar no dia 25/05/2020,
segunda-feira próxima.

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
0708507 e o código CRC 38036113.

0005038-88.2020.6.02.8000 0708507v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3504 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,
 
Tratam os presentes autos de solicitação da Chefe da

SEALMOX, visando participação no Curso AS CONTRATAÇÕES DE
ACORDO COM A LEI Nº 13.979/2020 PARA O ENFRENTAMENTO
DA CRISE COVID-19, que será realizado no formato Online de 25 a
29 de maio do corrente ano, realizado pela empresa ZÊNITE.   

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros
abaixo:
DETALHAMENTO DO CURSO
ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO
As Contratações de Acordo Com a Lei nº
13.979/2020 para o Enfrentamento da Crise
COVID-19

SERVIDORES
INDICADOS Luciana Wander de Oliveira Melo

PERÍODO 25 a 29/05/2020

EMPRESA
PROPONENTE Zênite

LOCAL Online

DESPESAS
Inscrição: R$1.490,00(mil quatrocentos e noventa
reais)
 

 
RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO
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PREVISÃO NO
PAC/2020

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

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos para atender à despesa em
tela no valor de  R$1.490,00(mil
quatrocentos e noventa reais) com a
inscrição da servidora.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos certidões,  Declaração Negativa de
Nepotismo, CEIS e CADIN

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

A servidora n ã o participou de evento de
capacitação no exercício, até o presente
momento.

 
Por fim, sugerimos que os autos evoluam para análise e

manifestação das unidades superiores, como de costume, observando
a exiguidade de tempo, tendo em vista que o evento inicia dia
25/05(próxima segunda-feira).
 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 22/05/2020, às 12:19, 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
0708584 e o código CRC CA46C4A0.

0005038-88.2020.6.02.8000 0708584v15
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 86.781.069/0001-15

Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Nome Fantasia: ZENITE EDITORA

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

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/09/2020

FGTS 18/07/2020

Trabalhista Validade: 25/09/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/07/2020

Receita Municipal Validade: 26/06/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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

Emitido em: 04/05/2020 12:23 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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04/05/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=86781069000115&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

86.781.069/0001-15

Data da consulta: 04/05/2020 12:21:46
Data da última atualização: 01/05/2020 06:30:07

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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03736944403Usuário:

21/05/2020 16:59:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Adimplente86781069

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À senhora Secretária da SGP,  encaminho  a

Conformação  SRACF 
 
0708584 .

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 22/05/2020, às 12:41, 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
0708653 e o código CRC 53EBA5A0.

0005038-88.2020.6.02.8000 0708653v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação formulada pela Chefe da

SEALMOX, com o objetivo de participar no Curso AS
CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM A LEI Nº 13.979/2020
PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE COVID-19, que
ocorrerá no formato Online de 25 a 29/05/2020, a ser
realizado pela empresa ZÊNITE. 

A CODES/SRACF, por meio do evento 0708584,
informou que a presente ação encontra-se prevista, para a
unidade solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2020 -
PAC/2020, bem como que há verba suficiente na Ação de
Capacitação de Recursos Humanos para atender à despesa em
tela no valor de  R$1.490,00(mil quatrocentos e noventa reais)
com a inscrição da servidora.

Ressalte-se a necessidade de urgência, tendo em
vista o início do curso previsto para dia 25/05/2020, próxima
segunda-feira.

Dessa forma, encaminho os autos a Vossa Senhoria
para análise e deliberação.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/05/2020, às 12:54, 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
0708658 e o código CRC F4173097.
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tendo em vista o tempo exíguo para a tramitação

com êxito à participação da servidora ao curso em tela,
considerando a realização no próximo dia 25 de maio,
segunda-feira, e considerando ainda que após contato
verbal/telefônico com a solicitante e esta entender a tendência
da não finalização em tempo hábil à contratação, evoluo os
autos, para s.m.j. questionar a necessidade de instrução
processual do mesmo e posterior arquivamento do feito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/05/2020, às 13:14, 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
0708704 e o código CRC 8F2BE44E.

0005038-88.2020.6.02.8000 0708704v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2020.
Considerando o Despacho 0708704, faço retornar

os autos à Seção de Instrução de Contratações para, em sendo
possível, e havendo possibilidade de inscrição da servidora na
capacitação ora solicitada, dar continuidade à sua instrução.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/05/2020, às 10:50, 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
0709050 e o código CRC 8DB4B068.
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para ciência dos

Despachos SEIC 0708704 e GDG 0709050, bem como para
que, caso tenha conhecimento, indicar outro curso que possa
atender as necessidades de capacitação contidas no Despacho
SEALMOX 0703040.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/05/2020, às 16:07, 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
0710009 e o código CRC C0D4F1BA.
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.
 
Senhora Coordenadora,
 
 
Acuso ciência dos despachos GDG 0709050 e

SEIC 0708704.
Uma vez não tendo obtido êxito na solicitação,

visto que o período para sua tramitação até o ínício da
capacitação demonstrou-se insuficiente, apresento nova
proposta de capacitação, para ser analisada a possibilidade de
participação desta que subscreve no curso DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO,
INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS DECORRENTES (De acordo
com as Leis nºs 13.979/2010, 8.666/1993 e a recente MP nº
961/2020), a ser realizada no período de 13 a 17 de julho de
2020 (link: https://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-
contratacao-direta/).

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/05/2020, às 19:47, 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
0710092 e o código CRC 00EA4EF5.
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DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho a solicitação da senhora Chefe da

Seção de Almoxarifado, contida no Despacho SEALMOX
0710092, para análise de sua viabilidade.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/05/2020, às 20:05, 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
0712587 e o código CRC 29C8057F.

0005038-88.2020.6.02.8000 0712587v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
À GSGP.
 
Senhora Secretária,
 
Considerando a nova solicitação de inscrição em curso de

capacitação da Sra. Chefe da SEALMOX (0710092), com o qual
concordamos e declaramos nossa anuência, submtemoso o feito à
consideração de Vossa Senhoria, para competente análise e, se for o
caso, demais medidas decorrentes.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2020, 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
0713946 e o código CRC AD6EF503.
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
À CODES/SRACF para instrução no que atine à

nova proposta de capacitação apresentada no despacho
SEALMOX 0710092.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 02/06/2020, 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
0714393 e o código CRC C2EBCF0A.

0005038-88.2020.6.02.8000 0714393v1
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INFORMAÇÃO Nº 3983 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,
 
Em virtude da falta de tempo hábil para o trâmite dos

autos, com vista à participação da Chefe da SEALMOX no evento
solicitado no doc. 0703040, a demandante apresentou novo
requerimento de capacitação, desta vez, o curso DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO, INSTRUÇÃO E
OS CONTRATOS DECORRENTES (De acordo com as Leis nºs
13.979/2010, 8.666/1993 e a recente MP nº
961/2020) doc. 0710092, que será realizado no formato Online de 13
a 17 de julho do corrente ano, realizado pela empresa ZÊNITE.   

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros
abaixo:

DETALHAMENTO DO CURSO
ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO –
CABIMENTO, INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS
DECORRENTES

SERVIDORES
INDICADOS Luciana Wander de Oliveira Melo

PERÍODO 13 a 17/07/2020
EMPRESA
PROPONENTE Zênite

LOCAL Online

DESPESAS
Inscrição: R$1.690,00(mil seiscentos e noventa
reais)
 

 
RESUMO/INSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
A presente ação encontra-se prevista, para a
unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2020 - PAC/2020, objeto dos autos
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PAC/2020 Capacitação/2020 - PAC/2020, objeto dos autos
SEI nº 0009155-59.2019.6.02.8000.
 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos para atender à despesa em
tela no valor de  R$1.690,00(mil seiscentos e
noventa reais) com a inscrição da servidora.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos certidões,  Declaração Negativa de
Nepotismo, CEIS e CADIN(doc. 0708624)

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

A servidora não participou de evento de
capacitação no exercício, até o presente
momento.

 
Por fim, sugerimos que os autos evoluam para análise e

manifestação das unidades superiores.
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 03/06/2020, às 12:23, 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
0714968 e o código CRC C2F2B82D.

0005038-88.2020.6.02.8000 0714968v19
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02/06/2020 Zênite Online - Dispensa e inexigibilidade de licitação – Cabimento, instrução e os contratos decorrentes

https://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-contratacao-direta/ 1/11

TEMA PROFESSORES INVESTIMENTO

PROGRAMA COMPLETO QUERO PARTICIPAR

DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO –
CABIMENTO,
INSTRUÇÃO E OS
CONTRATOS
DECORRENTES

De acordo com as Leis nºs
13.979/2010, 8.666/1993 e a
recente MP nº 961/2020

13 a 17 de julho de 2020

Capacitação 100% Online
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Zênite Online
O cenário excepcional que estamos vivendo em razão da pandemia da Covid-19
impôs rápidas mudanças na forma como trabalhamos, como nos relacionamos,
como vivemos e convivemos. Nesta nova realidade, construir e transmitir o
conhecimento também demanda adaptações. A limitação às nossas reuniões
presenciais, por enquanto, leva-nos a buscar alternativas para ações de
capacitação. Assim, a partir de agora, estaremos juntos e próximos no Zênite
Online, o novo formato da Capacitação Zênite.

Com o Zênite Online, vamos interagir em uma plataforma de aulas ao vivo, com
conteúdo remodelado e nova con�guração, mas com a mesma qualidade e os
mesmos diferenciais que colocam a Zênite na liderança quando o assunto é
capacitação em contratação pública.

Você faz sua inscrição, recebe login e senha e, nos dias e horários marcados,
participa das aulas e dos debates com os mais renomados especialistas. E
ainda poderá rever a aula por mais 2 dias.

Continuamos ao seu lado para dar conta dos novos e importantes desa�os das
licitações e dos contratos!

O Curso
Estamos vivendo um período conturbado em razão da pandemia e da realidade
que seus efeitos nos impõem. Entre os impactos, vale destacar a profusão
legislativa e normativa das últimas semanas. Foram editados vários atos
importantes sobre contratações públicas e precisamos dar conta de entendê-los
e aplicá-los com segurança.

Há regras sobre contratação direta na Lei nº 13.979/2020, na recente MP nº
961/2020, além da Lei nº 8.666/1993. É muito importante entender quando
aplicar esses regimes, tanto nas contratações relacionadas com o
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enfrentamento da crise quanto nas demais contratações, para atender aos
interesses e às necessidades da Administração.

Neste Seminário, vamos discutir, re�etir e esclarecer dúvidas sobre o cabimento
das contratações sem licitação e a instrução segura dos processos, compondo
a aplicação dessas normas. Também vamos tratar da responsabilidade dos
agentes, considerando as regras da LINDB, que ganham ainda mais importância
na motivação das escolhas neste momento de pandemia.

Participe e esteja preparado para instruir com segurança as contratações
diretas!

Esta capacitação permitirá a você:

Conhecer as novidades e saber compor o atual regime sobre as contratações diretas
previsto na Lei nº 13.979/2020, na recente MP nº 961/2020 e na Lei nº 8.666/1993

Enquadrar corretamente as principais hipóteses de dispensa e de inexigibilidade e
instruir procedimentos seguros

Compreender os entendimentos e as orientações dos tribunais de contas e do
Judiciário para tomar decisões mais seguras e prevenir responsabilizações

Compartilhar boas práticas que facilitarão a condução e a instrução dos
procedimentos

Quem deve participar?
Membros de comissões de licitação, assessores e procuradores
jurídicos, advogados, auditores, �scais e gestores de contratos,
pro�ssionais do departamento de compras, de contratação direta e de
controles interno e externo e demais agentes públicos envolvidos nos
procedimentos de contratação direta da Administração direta,
autárquica e fundacional.

Programação
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Data de
realização

13 a 17 de julho
de 2020

Carga horária

15 horas

Horários

As 5 aulas que
serão ministradas
diariamente, das

15h às 18h, sendo
aproximadamente

2h de
apresentação e

até 1h para
responder
perguntas.

Replay

As aulas poderão
ser assistidas por

até 2 dias após
sua realização.

Destaques do conteúdo:

Contratação direta: regime jurídico, responsabilidade dos
agentes e planejamento

Lei nº 13.979/2020, MP nº 961/2020 e Lei nº 8.666/1993 – Quando aplicar e
como compor esses regimes?

Responsabilidade dos agentes e a importância da LINDB nas decisões
relacionadas com o enfrentamento da pandemia

Planejamento da contratação direta e a simpli�cação prevista na Lei nº
13.979/2020

Dispensa em razão do valor

Novos limites de dispensa previstos na MP nº 961/2020

Cuidados para não incorrer em parcelamento indevido

Novidades do Decreto nº 10.024/2019 sobre dispensa eletrônica
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Contratação direta diante de situação emergencial ou de
calamidade pública

Emergência da Lei nº 13.979/2020 e da Lei nº 8.666/1993 – Cabimento e
instrução segura

Remanescente de obras, serviços e fornecimentos

Enquadramento seguro e instrução do processo

Formalização do processo de dispensa e a atuação da
assessoria jurídica

Cuidados na formalização da dispensa de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e
com a Lei nº 13.979/2020

Papel da assessoria jurídica nos processos de dispensa e de inexigibilidade

Hipóteses de inexigibilidade de licitação

Inexigibilidade – Incs. I e II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993 – Cabimento e
instrução

Credenciamento – Cabimento

Cuidados na formalização da inexigibilidade

Contratos decorrentes das contratações diretas

Condições e limites para as alterações dos contratos decorrentes de dispensa
e de inexigibilidade

Novo limite para acréscimos e supressões previsto na Lei nº 13.979/2020

Prazos dos contratos de acordo com a Lei nº 13.979/2020

Prorrogação de contratação por emergência – Possibilidade?

Reajuste, repactuação e revisão

Pagamento antecipado e as novidades da MP nº 961/2020
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PROGRAMA COMPLETO QUERO PARTICIPAR

Conheça os professores

Gustavo Henrique Carvalho
Schie�er

Advogado. Doutor em Direito do Estado pela
Universidade de São Paulo (USP). Mestre e
graduado em Direito pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Pesquisador visitante no Max-Planck-Institut
für Ausländisches und Internationales
Privatrecht. Educação Executiva pela Harvard
Law School (Program on Negotiation).
Integra a equipe de professores e
consultores externos da Zênite Informação e
Consultoria S.A. Foi secretário-adjunto da
Comissão de Licitações e Contratos da

OAB/SC. Autor das obras Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI
(Lumen Juris, 2014) e Diálogos público-privados (no prelo). Coautor da obra
Contratação de serviços técnicos especializados por inexigibilidade de licitação
pública (Zênite, 2015).

Joel de Menezes Niebuhr

Advogado. Doutor em Direito do Estado pela
PUC/SP. Professor de cursos de pós-
graduação. Autor de: Licitação pública e
contrato administrativo (4. ed., Fórum, 2015);
Dispensa e inexigibilidade de licitação
pública (4. ed., Fórum, 2015); Pregão
presencial e eletrônico (7. ed., Fórum, 2015);
Registro de preços: aspectos práticos e
jurídicos (2. ed., Fórum, 2013); O novo regime
constitucional das medidas provisórias

(Dialética, 2001); e Princípio da isonomia na licitação pública (Obra Jurídica,
2000).
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Computador:
Processador i3 3Ghz Dual Core

4Gb RAM

Internet de 5mbs (de preferência por
cabo)

Browser:
Google Chrome, preferencialmente

Banda ideal:
Inbound participante: 3 mbps

José Anacleto Abduch Santos

Procurador do Estado do Paraná. Mestre e
Doutor em Direito Administrativo pela UFPR.
Professor de Direito Administrativo.
Coordenador e Professor do Curso de
Especialização em Licitações e Contratos
Administrativos. Professor de Licitações e
Contratos Administrativos do Curso de
Especialização em Direito Administrativo.
Autor das obras Contratos de concessão de
serviços públicos – Equilíbrio econômico-

�nanceiro (Juruá, 2002); Licitações e o estatuto da microempresa e empresa de
pequeno porte (Juruá, 2008),bem como de diversos artigos sobre licitações e
contratos administrativos.

Requisitos técnicos recomendados

Para o bom o funcionamento da plataforma, recomendamos as
seguintes especi�cações técnicas mínimas:
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IMPORTANTE: Se essas especi�cações não forem atendidas, a
qualidade do recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo)
poderá �car prejudicada.

Investimento

R$ 1.690,00/participante

Lei Digital: Lei de licitações e contratos administrativos e legislação
correlata sobre contratação pública
Apostila digital especí�ca do curso

Certi�cado

* O certi�cado será enviado pelo e-mail indicado na inscrição até 15 dias após
o término do curso (última aula). O percentual da frequência que constará do
certi�cado será calculado de acordo com presença nas aulas on line (ao vivo)
veri�cada pelo acesso pelo login e senha no sistema por inscrição/aluno.

* Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e
certi�cação. A senha não deve ser compartilhada.

* É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu
compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

* A ZÊNITE reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a realização do
curso ou ainda reagendar data/horários de realização comprometendo–se a
informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará infração
administrativa ou civil, �cando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).

QUERO PARTICIPAR
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Acesse o
conteúdo

completo do
evento fazendo o
download do PDF.

BAIXAR PDF

Conhece alguém
que gostaria de
participar desta

capacitação?

INDICAR UM
AMIGO

Baixe uma
proposta para
participar do

evento e agilizar o
processo de
contratação!

BAIXAR
PROPOSTA

Cadastre-se e
reserve sua vaga!

INSCRIÇÃO

Pagamento

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15.

Envio de Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento,
com posterior pagamento em uma das contas bancárias indicadas:

Banco do Brasil - Ag. 3041-4 • c/c 84229-X
Caixa Econômica - Ag. 1525-3 • c/c 1566-2
Banco Santander - Ag. 3837 • c/c 130017258
Banco Itaú - Ag. 3833 • c/c 63040-7
Banco Bradesco Ag. 2559 • c/c 26622-1

OBSERVAÇÃO: Para o mercado privado, outras opções de pagamento estarão
disponíveis, como:

Boleto

Transferência bancária

Depósito

Interessado?
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SIGA-NOS

Siga a Zênite nas Redes
Sociais!

NEWSLETTER

Faça o cadastro e receba nossas
novidades.

CADASTRE-SE

A ZÊNITE

Site da Zênite

Blog da Zênite

Contato

Trabalhe conosco

ZAP – Zênite Atendimento
Personalizado

PRODUTOS E
SERVIÇOS

Zênite Fácil

Web Zênite

Orientação Zênite

Zênite Fácil Sistema S

Notícias

Informações Gerais

Cotação Zênite

CAPACITAÇÃO

Próximos Eventos

Eventos já realizados

Cursos In Company

Galeria de fotos

Diferenciais

Leitura complementar

Av. Sete de Setembro, 4698 – Batel – Curitiba – PR – CEP: 80240-000

Telefone: (41) 2109-8666

WhatsApp: (41) 99643-4141

E-mail: evento@zenite.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
Encaminho à  SGP a Informação  SRACF/CODES

0714968.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 03/06/2020, às 14:25, 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
0715290 e o código CRC 9D203EA3.

0005038-88.2020.6.02.8000 0715290v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
Senhor Diretor,
Trata-se de nova solicitação, proveniente da Chefe da

SEALMOX, cuja finalidade é a participação no curso DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO, INSTRUÇÃO E
OS CONTRATOS DECORRENTES (De acordo com as Leis nºs
13.979/2010, 8.666/1993 e a recente MP nº 961/2020) doc. 0710092
, que será realizado no formato Online de 13 a 17 de julho do
corrente ano, realizado pela empresa ZÊNITE,  cuja ação possui
previsão no Plano Anual de Capacitação 2019 e há verba suficiente
para atendê-la.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
3 9 3 8 0714968 e anexos 0714973, encaminhamos os autos à
apreciação de Vossa Senhoria, sugerindo, com base no artigo 10 da
Res. TRE/AL nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à Assessoria
Jurídica/DG para análise e emissão de parecer técnico sobre a
legalidade da contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 04/06/2020, às 13:06, 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
0715465 e o código CRC 8131C3AF.

0005038-88.2020.6.02.8000 0715465v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

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

análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/06/2020, às 13:00, 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
0715948 e o código CRC F5F53D0F.

0005038-88.2020.6.02.8000 0715948v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
 Em face da proposição de contratação de

cursos online na modalidade EAD (0714973), impende trazer
aos autos a necessária verificação da compatibilidade de
preços. 

 
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 08/06/2020, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/06/2020, às 15:07, 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
0717244 e o código CRC DF4C9AD4.

0005038-88.2020.6.02.8000 0717244v1

Despacho AJ-DG 0717244         SEI 0005038-88.2020.6.02.8000 / pg. 61



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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
À SEIC, em atenção ao Despacho AJ-DG 0717244.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/06/2020, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717523 e o código CRC 1F11E413.

0005038-88.2020.6.02.8000 0717523v1
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E-mail - 0717579

Data de Envio: 
  08/06/2020 18:49:11

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS -DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CURSO

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar continuidade a contratação de participação da servidora Luciana Wander de
Oliveira Melo no CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO , que ocorrerá online em 13 a
17/07/2020, solicitamos o envio de pelo menos 03(três) de algumas notas de empenho, fiscais ou ainda
proposta a outros órgãos federais para que compatibilizem o valor praticado para este curso.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
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E-mail - 0718370

Data de Envio: 
  10/06/2020 12:10:11

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

Para:
    evento@zenite.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS -DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CURSO

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar continuidade a contratação de participação da servidora Luciana Wander de
Oliveira Melo no CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO , que ocorrerá online em 13 a
17/07/2020, solicitamos o envio de pelo menos 03(três) de algumas notas de empenho, fiscais ou ainda
proposta a outros órgãos federais para que compatibilizem o valor praticado para este curso.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
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Zênite On Line
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO,

INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS DECORRENTES
13/07/2020 a 17/07/2020

CURITIBA, 10 de junho de 2020

Att: VERIDYANA FANTINATO - Fone: 6733187878
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CAMPO GRANDE - MS

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Zênite On Line, para o curso: "DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO, INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS
DECORRENTES", que será realizado com transmissão ao vivo, via internet, nos dias 13/07/2020
a 17/07/2020, carga horária de 15 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$  1690,00

Total de Pagantes: R$ 1.690,00

Total de Participantes: 001

TOTAL: R$ 1.690,00

A proposta inclui:

• Lei Digital: Lei de licitações e contratos administrativos e legislação correlata sobre contratação pública
• Apostila digital específica do Curso
• Certificado

Observações:

• O certificado será enviado para o e-mail indicado na inscrição em até 15 dias após o término do curso
(última aula). O percentual de frequência que constará no certificado será calculado de acordo com
presença nas aulas on-line (ao vivo), verificada pelo acesso de login e senha individualizados no sistema
por inscrição/aluno.

• Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha é individual e
não deve ser compartilhada. O link de acesso à sala deve ser utilizado por meio de único browser (sendo
recomendável o google chrome).
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• Por questão de segurança, a Zênite não tem controle ou guarda da senha que é gerada e enviada pela
plataforma de aula. No caso de perda ou extravio, deve ser mantido contato com a Zênite para geração de
novo login e senha.

• É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio
ou mídia.

• A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou ainda reagendar
data/horários de realização comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e moral).

• Aos órgãos/entidades públicas serão aceitas apenas inscrições de servidores/empregados/agentes
vinculados diretamente à Administração Pública direta e indireta contratante.

• Havendo eventual queda na transmissão ou qualquer outra dificuldade de acesso ao curso em tempo real,
o curso ficará disponível para “replay” durante um período de 48 horas. Neste caso, o participante assistirá
à gravação do curso ou aula, não podendo interagir com os professores.

Para ver o conteúdo completo, conteúdo, professores e programação CLIQUE AQUI.

Após a confirmação da inscrição, a Zênite disponibilizará o link de acesso ao curso. O participante deverá
entrar no link de acesso, no dia e hora do curso, preenchendo o seu login e senha, quando então terá
acesso ao ambiente virtual do Curso.

Para o bom o funcionamento da plataforma, recomenda-se a utilização de equipamento com as seguintes
especificações:

Computador:
Processador i3 3Ghz Dual Core
4Gb RAM
Internet de 5mbs (de preferência por cabo)

Browser:
Recomenda-se utilizar o Google Chrome

Banda ideal:
Inbound participante: 3 mbps

IMPORTANTE:

• Caso essas especificações não sejam atendidas, mesmo que possível assistir e participar do curso/aula,
não podemos garantir a plena qualidade de áudio e vídeo.

• Cada participante deve ser inscrito com um e-mail próprio, válido e acessível pelo mesmo. O e-mail
informado no ato da inscrição será utilizado para o envio dos dados de acesso à sala do curso. Assim,
participantes diferentes não devem ser inscritos com o mesmo e-mail, mesmo que sejam do mesmo
órgão ou setor.

O pagamento será efetuado em nome de  ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, CNPJ:
86.781.069/0001-15 -  Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR, com o  envio de
nota de empenho, autorização de serviço/fornecimento ou similar, e posterior pagamento em uma das
contas abaixo indicadas:
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Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 2559-  |  Conta Corrente:  26622-1

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

- Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:

* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito ou transferência bancária.

Observação: Para o mercado privado, estarão disponíveis outras opções de pagamento como:

* Boleto
* Transferência bancária
* Depósito

A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a
contratações anteriores.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109.

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e/ou moral), comprometendo-se em informar antecipadamente à CONTRATANTE.

A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de inscrições para determinado curso.

A Zênite não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes de interrupção dos serviços do
provedor de acesso à internet, nem pela interrupção dos serviços em casos de falta de fornecimento de
energia elétrica,  incompatibilidade dos sistemas do participante ou qualquer ação de terceiros que
impeçam a prestação de serviço ou na ocorrência  de caso fortuito ou de força maior relacionados no
Código Civil Brasileiro. Da mesma forma, não se responsabiliza por dificuldade de acesso à plataforma do
curso, inclusive no que diz respeito ao funcionamento e qualidade da rede de internet do participante.

É expressamente proibida a gravação, cópia ou reprodução, por qualquer meio, do curso/aulas on line. O
curso/aula é protegido(a) por direitos autorais e direitos de imagem.

Esta proposta é válida até:  10/07/20

Waleska Alvisi Carvalho
Consultora Comercial de Eventos
waleska.carvalho@zenite.com.br
4121098666

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR
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Fone: (41) 2109-8666
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Zênite On Line
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO,

INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS DECORRENTES
13/07/2020 a 17/07/2020

CURITIBA, 10 de junho de 2020

Att: ANA HELENA PIRAGINE - Fone: 1135259221
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 REGIAO

SAO PAULO - SP

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Zênite On Line, para o curso: "DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO, INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS
DECORRENTES", que será realizado com transmissão ao vivo, via internet, nos dias 13/07/2020
a 17/07/2020, carga horária de 15 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$  1690,00

Total de Pagantes: R$ 1.690,00

Total de Participantes: 001

TOTAL: R$ 1.690,00

A proposta inclui:

• Lei Digital: Lei de licitações e contratos administrativos e legislação correlata sobre contratação pública
• Apostila digital específica do Curso
• Certificado

Observações:

• O certificado será enviado para o e-mail indicado na inscrição em até 15 dias após o término do curso
(última aula). O percentual de frequência que constará no certificado será calculado de acordo com
presença nas aulas on-line (ao vivo), verificada pelo acesso de login e senha individualizados no sistema
por inscrição/aluno.

• Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha é individual e
não deve ser compartilhada. O link de acesso à sala deve ser utilizado por meio de único browser (sendo
recomendável o google chrome).
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• Por questão de segurança, a Zênite não tem controle ou guarda da senha que é gerada e enviada pela
plataforma de aula. No caso de perda ou extravio, deve ser mantido contato com a Zênite para geração de
novo login e senha.

• É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio
ou mídia.

• A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou ainda reagendar
data/horários de realização comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e moral).

• Aos órgãos/entidades públicas serão aceitas apenas inscrições de servidores/empregados/agentes
vinculados diretamente à Administração Pública direta e indireta contratante.

• Havendo eventual queda na transmissão ou qualquer outra dificuldade de acesso ao curso em tempo real,
o curso ficará disponível para “replay” durante um período de 48 horas. Neste caso, o participante assistirá
à gravação do curso ou aula, não podendo interagir com os professores.

Para ver o conteúdo completo, conteúdo, professores e programação CLIQUE AQUI.

Após a confirmação da inscrição, a Zênite disponibilizará o link de acesso ao curso. O participante deverá
entrar no link de acesso, no dia e hora do curso, preenchendo o seu login e senha, quando então terá
acesso ao ambiente virtual do Curso.

Para o bom o funcionamento da plataforma, recomenda-se a utilização de equipamento com as seguintes
especificações:

Computador:
Processador i3 3Ghz Dual Core
4Gb RAM
Internet de 5mbs (de preferência por cabo)

Browser:
Recomenda-se utilizar o Google Chrome

Banda ideal:
Inbound participante: 3 mbps

IMPORTANTE:

• Caso essas especificações não sejam atendidas, mesmo que possível assistir e participar do curso/aula,
não podemos garantir a plena qualidade de áudio e vídeo.

• Cada participante deve ser inscrito com um e-mail próprio, válido e acessível pelo mesmo. O e-mail
informado no ato da inscrição será utilizado para o envio dos dados de acesso à sala do curso. Assim,
participantes diferentes não devem ser inscritos com o mesmo e-mail, mesmo que sejam do mesmo
órgão ou setor.

O pagamento será efetuado em nome de  ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, CNPJ:
86.781.069/0001-15 -  Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR, com o  envio de
nota de empenho, autorização de serviço/fornecimento ou similar, e posterior pagamento em uma das
contas abaixo indicadas:

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Documentos para compatibilização (0718588)         SEI 0005038-88.2020.6.02.8000 / pg. 70



Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 2559-  |  Conta Corrente:  26622-1

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

- Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:

* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito ou transferência bancária.

Observação: Para o mercado privado, estarão disponíveis outras opções de pagamento como:

* Boleto
* Transferência bancária
* Depósito

A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a
contratações anteriores.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109.

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e/ou moral), comprometendo-se em informar antecipadamente à CONTRATANTE.

A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de inscrições para determinado curso.

A Zênite não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes de interrupção dos serviços do
provedor de acesso à internet, nem pela interrupção dos serviços em casos de falta de fornecimento de
energia elétrica,  incompatibilidade dos sistemas do participante ou qualquer ação de terceiros que
impeçam a prestação de serviço ou na ocorrência  de caso fortuito ou de força maior relacionados no
Código Civil Brasileiro. Da mesma forma, não se responsabiliza por dificuldade de acesso à plataforma do
curso, inclusive no que diz respeito ao funcionamento e qualidade da rede de internet do participante.

É expressamente proibida a gravação, cópia ou reprodução, por qualquer meio, do curso/aulas on line. O
curso/aula é protegido(a) por direitos autorais e direitos de imagem.

Esta proposta é válida até:  10/07/20

Waleska Alvisi Carvalho
Consultora Comercial de Eventos
waleska.carvalho@zenite.com.br
4121098666

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR
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Fone: (41) 2109-8666
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Zênite On Line
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO,

INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS DECORRENTES
13/07/2020 a 17/07/2020

CURITIBA, 10 de junho de 2020

Att: PATRICIA IZUMI DA SILVA - Fone: 1932312414
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO

CAMPINAS - SP

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Zênite On Line, para o curso: "DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO, INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS
DECORRENTES", que será realizado com transmissão ao vivo, via internet, nos dias 13/07/2020
a 17/07/2020, carga horária de 15 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$  1690,00

Total de Pagantes: R$ 1.690,00

Total de Participantes: 001

TOTAL: R$ 1.690,00

A proposta inclui:

• Lei Digital: Lei de licitações e contratos administrativos e legislação correlata sobre contratação pública
• Apostila digital específica do Curso
• Certificado

Observações:

• O certificado será enviado para o e-mail indicado na inscrição em até 15 dias após o término do curso
(última aula). O percentual de frequência que constará no certificado será calculado de acordo com
presença nas aulas on-line (ao vivo), verificada pelo acesso de login e senha individualizados no sistema
por inscrição/aluno.

• Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha é individual e
não deve ser compartilhada. O link de acesso à sala deve ser utilizado por meio de único browser (sendo
recomendável o google chrome).
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• Por questão de segurança, a Zênite não tem controle ou guarda da senha que é gerada e enviada pela
plataforma de aula. No caso de perda ou extravio, deve ser mantido contato com a Zênite para geração de
novo login e senha.

• É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio
ou mídia.

• A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou ainda reagendar
data/horários de realização comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e moral).

• Aos órgãos/entidades públicas serão aceitas apenas inscrições de servidores/empregados/agentes
vinculados diretamente à Administração Pública direta e indireta contratante.

• Havendo eventual queda na transmissão ou qualquer outra dificuldade de acesso ao curso em tempo real,
o curso ficará disponível para “replay” durante um período de 48 horas. Neste caso, o participante assistirá
à gravação do curso ou aula, não podendo interagir com os professores.

Para ver o conteúdo completo, conteúdo, professores e programação CLIQUE AQUI.

Após a confirmação da inscrição, a Zênite disponibilizará o link de acesso ao curso. O participante deverá
entrar no link de acesso, no dia e hora do curso, preenchendo o seu login e senha, quando então terá
acesso ao ambiente virtual do Curso.

Para o bom o funcionamento da plataforma, recomenda-se a utilização de equipamento com as seguintes
especificações:

Computador:
Processador i3 3Ghz Dual Core
4Gb RAM
Internet de 5mbs (de preferência por cabo)

Browser:
Recomenda-se utilizar o Google Chrome

Banda ideal:
Inbound participante: 3 mbps

IMPORTANTE:

• Caso essas especificações não sejam atendidas, mesmo que possível assistir e participar do curso/aula,
não podemos garantir a plena qualidade de áudio e vídeo.

• Cada participante deve ser inscrito com um e-mail próprio, válido e acessível pelo mesmo. O e-mail
informado no ato da inscrição será utilizado para o envio dos dados de acesso à sala do curso. Assim,
participantes diferentes não devem ser inscritos com o mesmo e-mail, mesmo que sejam do mesmo
órgão ou setor.

O pagamento será efetuado em nome de  ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, CNPJ:
86.781.069/0001-15 -  Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR, com o  envio de
nota de empenho, autorização de serviço/fornecimento ou similar, e posterior pagamento em uma das
contas abaixo indicadas:
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Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 2559-  |  Conta Corrente:  26622-1

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

- Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:

* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito ou transferência bancária.

Observação: Para o mercado privado, estarão disponíveis outras opções de pagamento como:

* Boleto
* Transferência bancária
* Depósito

A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a
contratações anteriores.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109.

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e/ou moral), comprometendo-se em informar antecipadamente à CONTRATANTE.

A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de inscrições para determinado curso.

A Zênite não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes de interrupção dos serviços do
provedor de acesso à internet, nem pela interrupção dos serviços em casos de falta de fornecimento de
energia elétrica,  incompatibilidade dos sistemas do participante ou qualquer ação de terceiros que
impeçam a prestação de serviço ou na ocorrência  de caso fortuito ou de força maior relacionados no
Código Civil Brasileiro. Da mesma forma, não se responsabiliza por dificuldade de acesso à plataforma do
curso, inclusive no que diz respeito ao funcionamento e qualidade da rede de internet do participante.

É expressamente proibida a gravação, cópia ou reprodução, por qualquer meio, do curso/aulas on line. O
curso/aula é protegido(a) por direitos autorais e direitos de imagem.

Esta proposta é válida até:  10/07/20

Waleska Alvisi Carvalho
Consultora Comercial de Eventos
waleska.carvalho@zenite.com.br
4121098666

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR
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Fone: (41) 2109-8666
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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: 10/06/2020 15:41:59 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 
CNPJ: 86.781.069/0001-15 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Erro 
 
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: Erro 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de participação da servidora

Luciana Wander de Oliveira Melo no CURSO DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CABIMENTO, INSTRUÇÃO E
OS CONTRATOS DECORRENTES, conforme proposta
evento 0714973.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do preço
evento 0717523, no valor total de R$1.690,00 (um mil seiscentos e
noventa reais), ora tendo o preço compatibilizado pela
proponente evento 0718588 .

 
Fora também observado a regularidade fiscal da Empresa

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A,
CNPJ:86.781.069/0001-15 , eventos 0708624 e 0718592  bem como
declaração de inexistência de nepotismo, evento 0708624 .

 
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 10/06/2020, às 15:50, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718596 e o código CRC B3F8E5B3.

0005038-88.2020.6.02.8000 0718596v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2020.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento do

Despacho AJ-DG 0717244, para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/06/2020, 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
0718656 e o código CRC 6C052798.

0005038-88.2020.6.02.8000 0718656v1
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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 : 0005038-88.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : CURSO ONLINE: DISPENSA E IXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CABIMENTO, INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS DECORRENTES.

 

Parecer nº 1112 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão de
contratação da empresa ZENITE INFORMACAO E
CONSULTORIA S/A, CNPJ:86.781.069/0001-15, visando à
participação da servidora Luciana Wander de Oliveira
Melo no Curso online ''DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO – CABIMENTO, INSTRUÇÃO E OS
CONTRATOS DECORRENTES'', a ser realizado entre os
dias 13 e 17 de julho do ano corrente, com o valor total
de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento (0714968),  a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional informa que há
verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela,  sendo a presente
ação contemplada, para a unidade solicitante, no Plano Anual
de Capacitação/2020 - PAC/2020,  o qual se encontra
aprovado, objeto dos autos SEI nº 0009155-
59.2019.6.02.8000.

Constam dos autos (0708624), SICAF, CADIN,
CEIS, Declaração de Inexistência de Nepotismo, e por fim,
Consulta Consolidada TCU (0718592).

Por sua vez a SEIC (0718596)  entendeu
"demonstrada a compatibilidade e do preço
ofertado, sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93." 

Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Dessa forma,  prossegue-se na análise da 

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

"Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos
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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  0710092

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  0714973

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

X   0714968

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  0714968

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

X  0714968

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X   0718596
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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  0714973

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  0708624

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  0708624

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  0708624

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  

 

0708624

0718592

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

inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017
(Normas de Contratação), opina favoravelmente à contratação
da empresa ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A,
CNPJ:86.781.069/0001-15, visando à participação
da servidora Luciana Wander de Oliveira Melo, no Curso
online  'DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO –
CABIMENTO, INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS
DECORRENTES', a ser realizado no interregno de 13 a 17 de
julho do ano em curso, no valor total de R$ 1.690,00 (mil
seiscentos e noventa reais), conforme proposta
comercial (0714973), 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 10/06/2020, às 20:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/06/2020, às 20:18, 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
0718794 e o código CRC 3CCA781C.

0005038-88.2020.6.02.8000 0718794v6

Parecer 1112 (0718794)         SEI 0005038-88.2020.6.02.8000 / pg. 89



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de junho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a instrução produzida nos autos, em

especial o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral (Parecer 1112 - 0718794), reconheço, a inexigibilidade de
licitação para a contratação direta da  Empresa ZENITE
INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, CNPJ:86.781.069/0001-15,
visando à participação da servidora Luciana Wander de Oliveira
Melo, no Curso online  'DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO – CABIMENTO, INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS
DECORRENTES', a ser realizado no interregno de 13 a 17 de julho
do ano em curso, no valor total de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e
noventa reais), tudo com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93.

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

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/06/2020, às 12:03, 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
0720057 e o código CRC 83C30530.

0005038-88.2020.6.02.8000 0720057v1
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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 : 0005038-88.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Inexigibilidade de Licitação. Empresa Zênite. Realização. Curso.

 

Decisão nº 1735 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1112 (0718794), além de
toda a instrução ora efetivada nos autos, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de inexigibilidade
de licitação, nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0720057)
e AUTORIZO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993,
a contratação direta da empresa ZENITE INFORMACAO E
CONSULTORIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 86.781.069/0001-15,
visando à participação da servidora Luciana Wander de Oliveira
Melo, no Curso online ''DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO – CABIMENTO, INSTRUÇÃO E OS CONTRATOS
DECORRENTES'', a ser realizado entre os dias 13 e 17 de julho do
ano em curso, no valor de R$1.690,00 (mil seiscentos e noventa
reais), conforme proposta comercial (0714973).

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho, por sua unidade competente,
dispensada a publicidade, nos termos do disposto no Acórdão TCU nº
1336/2006 – (Pleno), vez que se trata de contratação cujo limite não
ultrapassa o valor fixado pelo art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, bem
como à Secretaria de Gestão de Pessoas para ciência à servidora 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 22/06/2020, às 18:07, 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
0722744 e o código CRC 6E1C0FEE.

0005038-88.2020.6.02.8000 0722744v5
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
À SEIC, em paralelo, com vistas aos pertinentes

registros no portal da transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 00:24, 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
0723105 e o código CRC 35B0E3E0.

0005038-88.2020.6.02.8000 0723105v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
À CODES/SRACF para adoção das providências

decorrentes da Decisão 1735 0722744.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/06/2020, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723179 e o código CRC B6D67EF1.

0005038-88.2020.6.02.8000 0723179v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
À SGO,

                        Para emissão de nota de empenho.

                       Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/06/2020, às 15:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723311 e o código CRC 9AB9CD69.
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Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/06/2020, às 18:28,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 26/06/2020, às 13:43, 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
0723406 e o código CRC 43C8B5A5.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 416/20 (0723406).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 23/06/2020, às 16:44, 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
0723410 e o código CRC 576B2B4C.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0723410         SEI 0005038-88.2020.6.02.8000 / pg. 97



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
À SAD,
 
Para assinatura da nota de empenho nº 416/2020.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/06/2020, às 18:30,
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
0723553 e o código CRC 33221C00.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
Sigam os autos à SRACF, para remessa da nota de

empenho à promotora do evento e demais medidas cabíveis.
Cópia à SEIC, para efeito de registro no portal da

transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/06/2020, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724783 e o código CRC 501D69D5.
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