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

 

REQUERIMENTO

Senhor Diretor-Geral,

 

Por meio da PORTARIAS PRESIDÊNCIA Nº 344/2020 (0775166) e Nº 471/2020
(0810974),  Processos Administrativos SEI nº 0006581-29.2020.6.02.8000 e 0010651-
41.2020.6.02.8501, respectivamente,  o Excelentíssimo Desembargador Presidente
deste Tribunal, Instituiu o Grupo de Trabalho com a finalidade de proceder às
adequações advindas da implementação da" Lei n. 13.709/2018 de 14 de agosto de
2020  - Lei Geral de Proteção de Dados, neste Tribunal.

Para esse fim, designou este servidor como Coordenador dos trabalhos
do Grupo, para que os integrantes proponham ações que viabilizem a implantação do
disposto na Lei n. 13.709/2018, definam estratégias para a implementação das ações,
desenvolvam o plano de trabalho e apresentem minuta de ato normativo propositiva à
Presidência do Tribunal.

Apesar da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ter ocorrido há
mais de dois anos, 14 de agosto de 2018, ampliou-se a vacatio legis e a maioria dos
servidores não teve contato com os principais conceitos a respeito do tema. Daí
porque, diante da importância do tema em análise, já que a implementação abrange
todas as áreas do TRE-AL, capitaneadas pela Presidência e pela Vice-Presidência e
Corregedoria Regional Eleitoral, com o propósito de alcançar uma transformação
cultural em relação ao tratamento das informações sensíveis dos cidadãos no âmbito
da administração pública, solicitamos o treinamento com ênfase em aspectos de
tecnologia da informação, conforme segue:

> Curso Oficial EXIN Privacy and Data Protection Foundation (0826082)

Outrossim, o treinamento ocorrerá on line, home office, sem prejuízo de outras
atribuições da Assessoria de Gestão Estratégica.  

Por oportuno, diante da premente necessidade de início dos trabalhos para
implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, neste Tribunal e  conforme
deliberado em reunião do  Conselho de Gestão Estratégica e Governança Corporativa
realizada em 09/12/2020 às 17 horas, mostrou-se necessária a continuidade do feito
no presente exercício. 

Com base no aprimoramento dos conceitos que serão estudados nos cursos
apresentados, conclui-se que a capacitação desenvolverá novas competências sempre
alinhadas aos objetivos estratégicos da Instituição.

Cordialmente,
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Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 09/12/2020, às 19:19, 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
0825989 e o código CRC E7F17245.

0012689-74.2020.6.02.8000 0825989v8

Requerimento AGE 0825989         SEI 0012689-74.2020.6.02.8000 / pg. 2



03/12/2020 Cursos Online e Vouchers | Academia Clavis Segurança da Informação

https://academiaclavis.com.br/courses/privacy-e-data-protection-foundation 1/5

 18 vídeos
 14 provas
 19 textos
 16 horas








Pessoa Física: A compra de curso neste canal e o valor apresentado são exclusivos para Pessoa Física. 
Ao optar pelo pagamento via boleto deve ser escolhida a opção CPF. Caso escolha CNPJ, não será possível emitir a nota fiscal para o CNPJ escolhido,
sendo assim a nota fiscal será emitida em Nome e CPF que consta cadastrado na plataforma. 
A nota fiscal da aquisição de cursos por pessoas físicas diretamente nesta plataforma será enviada em até 7 dias úteis após confirmação de pagamento e de
dados do aluno inscrito. Caso os dados de identificação (nome e CPF), contato e endereço cadastrados no portal estejam incompletos ou errados, a nota
fiscal não será enviada até que a correção seja realizada pelo aluno. 

Pessoa Jurídica ou Órgão Público:  O valor do Curso  EXIN Privacy and Data Protection Foundation  para Pessoa Jurídica ou Órgão Público é de R$
1.330,00 pela inscrição individual.
Caso tenha interesse em adquirir o presente curso como Pessoa Jurídica ou Órgão Público, por favor, entre em contato com nossa Equipe de
Atendimento através do site https://clavis.com.br/treinamentos/inscricao-pessoa-juridica/ para solicitar seu orçamento. 

Garanta o seu Voucher: Os alunos interessados em qualquer certificação EXIN poderão utilizar o código 672F.6BB3.04FB para obter desconto de
6% na aquisição de vouchers para exames realizados em português no território nacional diretamente na página da EXIN.

Descrição do curso
O curso EXIN Privacy and Data Protection Foundation tem por finalidade demonstrar os principais assuntos relacionados a Proteção de Dados
Pessoais e as aplicações a Regulamentação Europeia General Data Protection Regulation (GDPR).

O curso EXIN Privacy and Data Protection Foundation faz parte da trilha para formação do Privacy and Protection Officer (DPO). A figura do Data
Protection Officer é uma exigência das legislações e com isso a busca desse profissional será cada vez maior.

Categoria: Certificações Internacionais

Informações gerais
Conteúdo

Domínio 1: Conceitos e Fundamentações

Home Cursos Combos
HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO 



Ajuda
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Objetivo
O curso EXIN Privacy and Protection Data Foundation tem o objetivo de ser um guia para profissionais que vão iniciar projetos de adequação à leis
de privacidade de dados pessoais.

Apoiar os profissionais que alcancem o melhor entendimento das regulamentações e suas premissas e como tratar as informações sensíveis e
criticas relacionadas a dados pessoais.

O curso estará preparando o profissional para a certificação EXIN no qual poderá transmitir todos os conhecimentos necessários para ajudar a
garantir a conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

O aluno receberá acesso as aulas gravadas por 180 dias corridos.

O material para este curso à distância será composto pelo livro Comentários ao GDPR. Regulamento Geral de Proteção de Dados da União
Europeia.  

Além disso, o aluno ainda recebe o kit Clavis, composto por 

01 Caneta Academia Clavis;
01 Chaveiro Clavis Segurança da Informação;
01 Camisa Academia Clavis.

1.1 - O que é a regulamentação e histórico

1.2 - O que são Dados Pessoais

1.3 - Pessoa “identificada” e pessoa “identificável”

1.4 - Dados “pseudonimizados” e dados “anonimizados”

1.5 - Fundamentos legítimos e limitação de proposito

1.6 - Direitos do titular dos dados.

1.7 - Violação de dados

Domínio 2: Importância e Organização da Proteção de Dados

2.1 - Importância da proteção de dados para a organização

2.2 - Autoridade Fiscalizadora

2.3 - Transferência de dados pessoais para outros países

2.4 - Regras Corporativas compulsórias e proteção de dados em contratos

Domínio 3: Praticas de Proteção de Dados

3.1 - Proteção de Dados by design e por padrão

3.2 - Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados(DPIA)

3.3 - Aplicações práticas relacionadas ao uso de dados,marketing e mídias sociais

Home Cursos Combos
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Observações: 
  (1) O material junto com o kit Clavis será enviado em até 7 dias úteis após confirmação de pagamento e de dados do aluno inscrito. (*) 
  (2) Caso os dados de contato e endereço cadastrados no portal estejam incompletos ou errados, o material junto com o kit Clavis não será enviado
até que a correção seja realizada pelo aluno. 
  (3) O código de rastreio será enviado por e-mail, e o aluno deverá acompanhar a sua entrega, de acordo com o prazo dos Correios ou
Transportadora até o endereço de destino. O prazo de entrega é contado a partir do envio, em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e
feriados. 
  (4) As despesas para envio do material impresso e kit são gratuitas somente para alunos residentes no Brasil. Os alunos residentes fora do Brasil
que desejarem receber material impresso e kit deverão efetuar o pagamento do valor do curso acrescido das despesas de envio, a serem
informadas pela Clavis. 

(*) Devido à pandemia de coronavírus o prazo pode ser maior. 

Público-alvo
Todos os profissionais precisam ter uma compreensão da proteção de dados e dos requisitos legais, conforme definido no GDPR e/ou LGPD.

As seguintes funções mais específicas podem se interessar: 

DPO (Data Protection Officer), 
Privacy Officer (Diretor de Privacidade), 
Legal Officer / Compliance Officer (Diretor Jurídico / Diretor de Conformidade), 
Especialistas em Compliance, 
Security Officer (Diretor de Segurança), 
Business Continuity Manager (Gerente de Continuidade de Negócios), 
Auditores de Segurança da Informação  

E profissionais que buscam conhecimentos sobre proteção de dados pessoais e gostariam de aperfeiçoar seu conhecimento.

Metodologia
Ao adquirir o Curso Oficial EXIN Privacy and Data Protection Foundation, o aluno receberá acesso as aulas gravadas por 180 dias corridos. Todo o
material do curso estará disponível somente para consulta durante o período de acesso. Não é permitido o download e/ou cópia do material. 

O material para este curso é composto pelos slides utilizados pelo instrutor, material este exclusivamente desenvolvido pela Academia Clavis
Segurança da Informação. Os slides são disponibilizados para consulta na plataforma de ensino EAD da Academia Clavis. 

Certificado
O curso preparatório para a certificação EXIN Privacy and Data Protection Foundation conta com certificado digital de participação. Para obtenção
da certificação é necessário adquirir o voucher e aprovar-se na prova da certificação. 

Professores

Luiz tem 16 anos de experiência em Tecnologia da Informação e desde 2008 trabalha com Segurança da Informação. Formado em Tecnologia em
Informática pela UniverCidade e com MBA em Gestão de Projetos e Negócios em TI pela UERJ. Atualmente é Data Protection Product Owner no
Itaú Unibanco e instrutor na Academia Clavis para a trilha de Proteção de Dados e Privacidade da EXIN. Apresentador do SegInfocast, um podcast
focado em Segurança da Informação. Membro do comissão de estudos técnicos de segurança da informação na ABNT. Membro do comitê
PrivacyBR. Palestrante em diversos congressos de Segurança como SegInfo, WorkSec e Congresso de TI. Possui as certificações EXIN DPO (Data
Protection Officer), EXIN Data Privacy and Protection Practitioner, EXIN Data Privacy and Protection Foundation, EXIN Information Security

Luiz Felipe Ferreira - Instrutor

Home Cursos Combos
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Foundation based on ISO 27001, CompTIA Security+, ITIL, VCP e MCP. 

Importante
Pessoa Física: A compra de curso neste canal e o valor apresentado são exclusivos para Pessoa Física. 
Ao optar pelo pagamento via boleto deve ser escolhida a opção CPF. Caso escolha CNPJ, não será possível emitir a nota fiscal para o CNPJ escolhido,
sendo assim a nota fiscal será emitida em Nome e CPF que consta cadastrado na plataforma. 
A nota fiscal da aquisição de cursos por pessoas físicas diretamente nesta plataforma será enviada em até 7 dias úteis após confirmação de pagamento e de
dados do aluno inscrito. Caso os dados de identificação (nome e CPF), contato e endereço cadastrados no portal estejam incompletos ou errados, a nota
fiscal não será enviada até que a correção seja realizada pelo aluno. 

Pessoa Jurídica ou Órgão Público: O valor do Curso Oficial EXIN Privacy & Data Protection Foundation para Pessoa Jurídica ou Órgão Público é de R$
1.330,00 pela inscrição individual.
Caso tenha interesse em adquirir o presente curso como Pessoa Jurídica ou Órgão Público, por favor, entre em contato com nossa Equipe de Atendimento
através do site https://clavis.com.br/treinamentos/inscricao-pessoa-juridica/ para solicitar seu orçamento.

Cursos Relacionados

 

EXIN Ethical Hacking e CompTIA PenTest+ CompTIA Security+ 501

Comece agora
 

ENDEREÇO
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B - salas 1110, 1111 e 1112, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 22210-030.  
Telefones +55 (21) 2561-0867 | +55 (21) 2210-6061

SOBRE
Conheça a Clavis Segurança da Informação
Nosso Blog
Webinars
Termos de Uso
Política de Privacidade

SUPORTE
Perguntas Frequentes

© 2020 Academia CLAVIS

FAZER AULAS GRÁTIS COMPRE AGORA O CURSO POR R$ 950,00 R$ 617,50

Home Cursos Combos
HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO 



Apresentação treinamento (0826082)         SEI 0012689-74.2020.6.02.8000 / pg. 6



03/12/2020 Cursos Online e Vouchers | Academia Clavis Segurança da Informação

https://academiaclavis.com.br/courses/privacy-e-data-protection-foundation 5/5

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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente deste TRE/AL, para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que o pedido
constante do Requerimento AGE 0825989, seja atendido.

 
Propõe-se o imediato encaminhamento dos autos à

Secretaria de Gestão de Pessoas, para a adoção das
providências administrativas necessárias à consecução do
intento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/12/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0826518 e o código CRC 679083A6.

0012689-74.2020.6.02.8000 0826518v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2020.
 
Acolho a recomendação do Diretor-Geral registrada

no evento 0826518, e, com isso, DEFIRO o pedido
apresentado no requerimento AGE 0825989, formulado pelo
servidor HERBETH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO, a fim de
realizar o curso de capacitação EXIN Privacy and Data
Protection Foundation (0826082), com o objetivo de
viabilizar a implantação da Lei nº 13.709/2018, que trata da
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito deste
Tribunal Regional.

Desse modo, determino o envio dos autos à
Secretaria de Gestão de Pessoas para promover a adoção das
providências necessárias ao caso em tela.

Cumpra-se.
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/12/2020, às 19:19, 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
0828802 e o código CRC F1764ED2.

0012689-74.2020.6.02.8000 0828802v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
À CODES/SRACF para cumprimento do despacho

AEP 0828802.
 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/12/2020, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829581 e o código CRC 2ABA838C.

0012689-74.2020.6.02.8000 0829581v1
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INFORMAÇÃO Nº 10250 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Em virtude de faltar alguns elementos necessários na
apresentação do treinamento(0826082) para instruírmos os autos, enviamos e-
mail e efetuamos ligação telefônica solicitandos os dados como CNPJ da
empresa, carga horária da capacitação, Declaração Negativa de Nepotismo e
outros.

Estamos aguardando as informações solicitadas para darmos
prosseguimento aos autos.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 15/12/2020, às 17:52, 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
0830128 e o código CRC C5D5CA14.

0012689-74.2020.6.02.8000 0830128v3
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INFORMAÇÃO Nº 10274 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Tratam os presentes autos de solicitação do

representante do Grupo de Trabalho com a finalidade de proceder às
adequações advindas da implementação da" Lei n. 13.709/2018 de 14
de agosto de 2020  - Lei Geral de Proteção de Dados, neste Tribunal,
solicitando capacitação  através do Curso Oficial EXIN Privacy
and Data Protection Foundation(0826082)  promovido pela
empresa Clavis BBR Consultoria em Informática S.A., para os
servidores membros do Grupo de Trabalho instituído por meio das
PORTARIAS PRESIDÊNCIA Nº 344/2020 (0775166) e Nº 471/2020
(0810974): Emmanuel Constantino Tenório de Lima, Heberth
Henrique Araújo Pinheiro, José Joel Ferreira de Oliveira,
Kamilla Maria Albuquerque, Mário Jorge Uchôa Souza Filho e
Pablo Rocha Ibañez.

.
O custo por aluno é de R$1.330,00(mil trezentos e

trinta reais), totalizando R$7.980,00(sete mil novecentos e
oitenta reais) para os seis participantes e confirmamos que há
orçamento na Ação de Capacitação de Recursos Humanos
para custear a capacitação pretendida.

Vale destacar que conforme informado pela empresa no
d o c 0826082, o curso ficará  disponível por até 180 dias e, por
ligação telefônica, comunicaram que o  pagamento deverá ser
feito após a liberação do curso para os participantes, ou seja, antes
do término da capacitação. Desta forma, sugerimos que as unidades
competentes sejam ouvidas sobre a possibildade de se efetuar o
pagamento antes da conclusão do curso, sendo que a praxe deste
Regional é efetuar o pagamento após a realização da capacitação. 

 Observe-se ainda  que estamos nos últimos dias do
exercício e os autos ainda tramitarão por diversas unidades até
à emissão da nota de empenho, ressaltando que a despesa, caso seja
feita neste exercício, deveria ter sido  inscrita em restos a pagar cujo
prazo foi até o dia 15/12, segundo Cronograma do
processo 0009321-57.2020.6.02.8000.
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 Por fim, encaminhamos os autos para as medidas
subsequentes, ressaltando que para subsidiar a decisão, juntamos as
certidões no doc. 0830808, restando juntar a Declaração Negativa de
Nepotismo que já foi solicitada à empresa entretanto, ainda não a
recebemos. 

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 16/12/2020, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830673 e o código CRC 05C4C10E.

0012689-74.2020.6.02.8000 0830673v19
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.161.663/0001-37

Razão Social: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/04/2021

FGTS 25/12/2020

Trabalhista Validade: 24/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/12/2020

Receita Municipal Validade: 09/03/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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

Emitido em: 08/12/2020 17:54 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

16/12/2020 14:52:21Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A. Adimplente07161663

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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LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e... http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=t...

1 of 1 16/12/2020 14:53
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2020.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho AEP 0828802, encaminho

os autos a Vossa Senhoria com a informação prestada pela
CODES/SRACF (0830673), para as providências que entender
necessárias.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 16/12/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830849 e o código CRC CABE5305.

0012689-74.2020.6.02.8000 0830849v1
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1. Escopo da Proposta
 A presente Proposta Comercial, apresentada pela Academia Clavis no dia 15 de dezembro de 2020 

para a EMPRESA Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL aqui definida como CONTRATANTE, tem 

como objetivo a apresentação dos valores referentes a inscrição em treinamentos na modalidade EAD 

(ensino à distância) com aulas gravadas. 

1.1. Treinamentos
A presente proposta contempla a(s) inscrição(ões) no(s) treinamento(s) abaixo relacionado(s):  

Todas as informações referentes ao(s) treinamento(s) acima descrito(s) estão no(s) anexo(s) 

abaixo relacionado(s) que faz(em) parte desta proposta: 

• Apresentacao_PDPF-EAD_V02.pdf 

A ementa ou quaisquer informações sobre o treinamento incluídas na presente proposta poderão 

sofrer alterações, desde que acordado previamente entre as partes. 

Os vouchers para a prova de certificação oficial não estão incluídos no valor total do treinamento. 

A Academia Clavis oferece certificado de aprovação em formato digital para os alunos que 

obtiverem aproveitamento maior ou igual a 70% na prova realizada ao final dos treinamentos: Análise 

Forense de Sistemas, Análise Forense de Malware, Análise Forense de Redes, Teste de Invasão em 

Aplicações Web e  Teste de Invasão em Redes sem Fio. Para os demais treinamentos, a Academia Clavis 

oferece certificado de participação em formato digital. O certificado será emitido automaticamente, assim 

que o aluno concluir o treinamento. 
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2. Investimento Total
O investimento total para a inscrição no(s) treinamento(s) descrito(s) no escopo desta proposta é 

de R$ 7.980,00.  

3. Prazo e Forma de Pagamento
O aceite da proposta será considerado no recebimento da nota de empenho, quando a nota fiscal 

será emitida com prazo de pagamento para 30 (trinta) dias corridos, através de transferência bancária. 

A inscrição (acesso ao treinamento) ocorrerá em até 7 (sete) dias úteis após o recebimento da 

nota de empenho. O pagamento não está atrelado a conclusão do(s) treinamento(s). 

4. Validade da proposta 
Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias a partir da data de apresentação e substitui 

qualquer outra apresentada para o mesmo treinamento em data anterior a esta. 
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5. Considerações finais
Na ocasião do aceite desta proposta, a CONTRATANTE deverá informar nome e e-mail (o mesmo 

utilizado no cadastro na plataforma) dos alunos de cada treinamento solicitado. Todos os alunos deverão 

estar cadastrados previamente na plataforma através do link (https://academiaclavis.com.br/cadastro) 

fazendo uso de seu endereço de email corporativo. 

A CONTRATANTE deverá tomar ciência dos "Termos de Uso” (https://academiaclavis.com.br/

termos-de-uso) e “Política de Privacidade” (https://academiaclavis.com.br/politica-de-privacidade) da 

plataforma, assim como os alunos indicados por ela para realização do(s) treinamento(s). 

A inscrição no treinamento será disponibilizada através da liberação de acesso individual ao(s) 

treinamento(s) em questão na plataforma EAD da Academia Clavis, através do link (https://

academiaclavis.com.br). A Academia Clavis não responsabiliza-se pelo cadastro dos alunos na plataforma 

e, com isso, efetuará a liberação de acesso somente após os alunos efetuarem seus cadastros.  

Caso o treinamento adquirido possua kit e material, eles serão enviados via correios para um 

endereço único escolhido pela CONTRATANTE e aos cuidados da mesma. A distribuição para os alunos fica 

sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

O aluno receberá acesso aos vídeos com aulas gravadas durante 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, contados a partir da data de liberação de acesso. Ao final deste período o acesso será 

descontinuado, mesmo que o aluno não tenha concluído o treinamento.  

No decorrer do treinamento, caso seja solicitado pela CONTRATANTE, a Academia Clavis pode 

fornecer até 2 relatórios mensais com o progresso dos alunos. 

A Clavis reserva-se ao direito de divulgar a CONTRATANTE como Cliente, embora não divulgue a 

natureza do serviço. 

N7020

Proposta da empresa (0831542)         SEI 0012689-74.2020.6.02.8000 / pg. 22



6. Dados para cadastro

6.1. Cadastro de fornecedor
Grupo Clavis Segurança da Informação 

Razão Social: Clavis BBR Consultoria em Informática S.A. 

Endereço: Praia do Flamengo, 66, Bloco B, sala 1110, 1111, 1112, Flamengo - Rio de Janeiro/RJ 

CEP: 22210-030 

CNPJ: 07.161.663/0001-37 

Inscrição Municipal: 365.177-0 

Inscrição Estadual: 87.364.283 

6.2. Dados para contato 
Nome: Rafael Cordeiro ou Maryana Oliveira 

Endereço: Praia do Flamengo, 66, Bloco B, sala 1111, Flamengo - Rio de Janeiro/RJ-Brasil 

CEP: 22210-030 

Telefone: (21)2561-0867 – (21)2210-6061  

E-mail: contato@clavis.com.br 
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7. Aceite da proposta

Por seus representantes legais, ambas as partes envolvidas neste serviço, assinam esta proposta 

em aceite aos termos aqui descritos. 

__________________________________________  

Nome: 
CPF: 
Cargo: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Data:         /          / 

________________________________________ 

Grupo Clavis Segurança da Informação 

Data:         /          / 
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Clavis Segurança da Informação 

 

 
 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 
 

 
 

Eu, Kely Mendes Maia, brasileira, em união estável, analista de sistemas, inscrita no CPF sob o nº 074.394.527-12 e no RG nº                      

11.420.474-6, residente e domiciliada à Rua Bento Lisboa, nº 120, ap. 1108, bl 03, Catete, CEP 22.221-011, na cidade do Rio                     

de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, que não possuo parentesco                      

consanguíneo ou afim, até terceiro grau, com empregados ou dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
 

           
Rio de Janeiro,  15/12/2020 

 
 

_____(assinado eletronicamente)_____ 
Kely Mendes Maia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 www.clavis.com.br Clavis Segurança da Informação  
 Av Rio Branco, n° 156 - salas 1302, Centro Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20.040-901 
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Clavis Segurança da Informação 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 
 
 
 
 
 
 
 
Eu, Victor Batista da Silva Santos, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, inscrito no CPF sob o nº 818.784.942-87 e no 

RG nº 27.829.200-8, residente e domiciliado à Rua Senador Muniz Freire, nº 60, Apto 206, Vila Isabel, CEP: 20541-040, na 

cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, que não possuo 

parentesco consanguíneo ou afim, até terceiro grau, com empregados ou dirigentes da Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
 

           
Rio de Janeiro,  15/12/2020 

 
 

_____(assinado eletronicamente)_____ 
Victor Batista da Silva Santos 

 

 www.clavis.com.br Clavis Segurança da Informação  
 Av Rio Branco, n° 156 - salas 1302, Centro Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20.040-901 

Telefones: +55 (21) 2561-0867 / +55 (21) 2210-6061 ID (rádio): 55*80*192301 / Celular: +55 (21) 7701-8145 2  
 

Clicksign 4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89Declaração negativa de nepotismo (0831545)         SEI 0012689-74.2020.6.02.8000 / pg. 26



Declaração Negativa de Nepotismo - CLAVIS SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO.pdf
Documento número #4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89

Assinaturas

Kely Mendes Maia
Assinou como representante legal

Victor Batista da Silva Santos
Assinou como representante legal

Carlos Stênio Gomes Siqueira
Assinou como validador

Log

15 dez 2020, 19:16:11 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf criou este documento número 4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89. Data

limite para assinatura do documento: 13 de janeiro de 2021 (09:41). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

15 dez 2020, 19:17:35 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf adicionou à Lista de Assinatura:

kely@clavis.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Kely Mendes Maia e CPF 074.394.527-12.

15 dez 2020, 19:17:51 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf adicionou à Lista de Assinatura:

victorsantos@clavis.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Victor Batista da Silva Santos e CPF

818.784.942-87.

15 dez 2020, 19:18:18 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf adicionou à Lista de Assinatura:

carlos@clavis.com.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Carlos Stênio Gomes Siqueira.

15 dez 2020, 19:19:10 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 13

de janeiro de 2021 (09:41).

15 dez 2020, 19:26:49 Carlos Stênio Gomes Siqueira assinou como validador. Pontos de autenticação: email

carlos@clavis.com.br (via token). CPF informado: 013.883.307-92. IP: 187.16.110.170.

Componente de assinatura versão 1.89.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 15 de dezembro de 2020, 19:16

4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89
Página 1 de 2

Declaração negativa de nepotismo (0831545)         SEI 0012689-74.2020.6.02.8000 / pg. 27



16 dez 2020, 13:52:11 Kely Mendes Maia assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

kely@clavis.com.br (via token). CPF informado: 074.394.527-12. IP: 45.231.254.135. Componente

de assinatura versão 1.89.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 dez 2020, 18:13:33 Victor Batista da Silva Santos assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

victorsantos@clavis.com.br (via token). CPF informado: 818.784.942-87. IP: 201.17.126.129.

Componente de assinatura versão 1.89.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 dez 2020, 18:13:34 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89.

Hash do documento original (SHA256): 55974c7044c003e7f55a76ef77ec3fd7c2eab411d05ea0973c16a1d9454a9f68

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 15 de dezembro de 2020, 19:16

4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
Em complemento à Informação 0830673 faço

juntada da Proposta comercial(0831542) e da Declaração
Negativa de Nepotismo (0831545).

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 17/12/2020, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0831565 e o código CRC CBF30B71.

0012689-74.2020.6.02.8000 0831565v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
À Assessoria Jurídica desta Direoria-Geral e à

Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, para pronunciamento
acerca dos questionamentos efetivados no Despacho
GSGP 0830849.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/12/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0831986 e o código CRC 5DEB75A5.

0012689-74.2020.6.02.8000 0831986v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
À SAD,
 
Ante a proposta de curso online (0831542) carreada

nestes autos, cumpre submeter a instrução ao crivo da SEIC,
com vistas à aferição da compatibilidade dos preços
apresentados.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 18/12/2020, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/12/2020, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832219 e o código CRC 7F47EA7B.

0012689-74.2020.6.02.8000 0832219v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0012689-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO

ASSUNTO : Possibilidade. Pagamento antecipado.
Treinamento.

 

Parecer nº 2421 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de questionamento feito pela

Coordenadoria de Desenvolvimento, Informação nº 10274 -
TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF (0830673), acerca da
possibilidade de pagamento de treinamento em momento
imediatamente posterior à liberação do curso para os
participantes e antes de seu término.

 
Em análise, registramos que, por força da vedação

contida no artigo 62 da Lei nº 4.320/94, o pagamento de
despesa pública somente será efetuado após a sua regular
liquidação, ou seja, caracteriza-se regra a ser seguida pela
Administração a realização de pagamentos somente após a
entrega do bem ou execução do serviço.

 
Nesse sentido, o Tribunal de Contas de União

consolidou jurisprudência no sentido de que o pagamento
antecipado somente pode ocorrer em situações excepcionais,
o que, em nosso entender, não se aplica à situação em tela.
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Acórdão TCU nº 3614/2013 – Plenário
O pagamento antecipado não é vedado pelo
ordenamento jurídico, contudo, é admitido
apenas em situações excepcionais. A
possibilidade de pagamento adiantado deve
ser condicionada à existência de interesse
público devidamente demonstrado, previsão no
edital e exigência de garantias. 
 
Acórdão TCU nº 1565/15 – Plenário
A antecipação de pagamento somente deve ser
admitida em situações excepcionais,
devidamente justificadas pelo interesse
público e observadas as devidas cautelas e
garantias.
 
Acórdão nº 4143/2016 - 1ª Câmara
São três os requisitos exigidos para a
realização dos pagamentos antecipados:
i) previsão no ato convocatório;
ii) existência, no processo licitatório, de estudo
fundamentado comprovando a real
necessidade e economicidade da medida;
e iii) estabelecimento de garantias específicas
e suficientes, que resguardem a Administração
dos riscos inerentes à operação, fato que não
foi observado pela Prefeitura de Colniza/MT.
 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
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Assessora de Contas e Apoio à Gestão
 

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 18/12/2020, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 18/12/2020, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832451 e o código CRC 36F06C04.

0012689-74.2020.6.02.8000 0832451v13
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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 dezembro de 2020.
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para

conhecimento acerca do conteúdo do Parecer 2421 (0832451),
da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE e
providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/12/2020, às 12:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832659 e o código CRC B8D5E73C.

0012689-74.2020.6.02.8000 0832659v1
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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 dezembro de 2020.
Em atenção ao despacho GDG 0832659, encaminho

os autos à CODES/SRACF para conhecimento do Parecer
2421 0832451 e providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 18/12/2020, às 12:53, 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
0832908 e o código CRC 951AE067.

0012689-74.2020.6.02.8000 0832908v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Senhora Secretária, 
 
Ciente do Despacho GSGP e do Parecer 2421(0832451) e

também no aguardo de deliberação superior quanto ao
posicionamento se haverá ou não a contratação da empresa
intencionada nestes autos. 

Naquilo que compete a esta unidade, e reiterando o que
já fora dito na informação 10274(0830673), e, ainda, sob o
entendimento DA CONTRATADA de que o serviço será prestado a
partir do momento  em que a mesma disponibilizar o aceso ao curso,
a referida empresa exige que o competente pagamento seja efetuado
em até 30 dias após a emissão da nota fiscal , ou seja, após a
liberação do conteúdo do curso, sob o entendimento de que a
prestação do serviço se deu nesse momento. .

Entretanto, no tocante à posassibilidade e permissão
desse tipo de pagamento, se é considerado antecipação ou não, se a
disponibilização de todo conteúdo já é considerada prestação do
serviço ou não, entendemos que não cabe a esta unidade se
pronunciar, sugerindo portanto, o encaminhamento dos autos às
unidades superiores para manifestação.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 18/12/2020, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833026 e o código CRC 294B9F32.
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2020.
Em atenção ao Parecer 2421, da AJ-DG

(doc. 0832451), remeto os autos à COMAP, para ciência e
posterior envio à SEIC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2020, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834102 e o código CRC BEC5EB00.
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DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2020.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GDG 0832659, de ordem

da Senhora Secretária de Gestão de Pessoas, encaminho os
autos a Vossa Senhoria com a manifestação da CODES/SRACF
(0833026), na qual a Unidade Técnica, além de algumas
considerações, sugeriu o encaminhamento do
procedimento às unidades superiores para manifestação nos
termos ali mencionados.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL CLOVIS FREITAS PIMENTEL,
Analista Judiciário, em 23/12/2020, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834900 e o código CRC 89A63B97.
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DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2020.
 
 
Acuso ciência do Parecer 2421, 0832451, bem

como do Despacho GSAD 0834102.
 
À SEIC, para realização da compatibilidade de

preços, observando-se os dados contidos na Informação
10274, 0830673.

 
Informo, ainda, que concomitantemente, o presente

feito tramita também para avaliação das considerações feitas
pela Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitações
Funcional, Despacho SRACF 0833026.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/12/2020, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0836848 e o código CRC 83574959.
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E-mail - 0840865

Data de Envio: 
  13/01/2021 15:09:07

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

Para:
    contato@clavis.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de Notas Fiscais e/ou Notas de Empenho. Contratação Curso Privacy & Data
Protection Foundation. PA 0012689-74.2020

Mensagem: 
  Prezados Rafael ou Maryana,

Para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação do Curso Privacy & Data Protection
Foundantion, conforme Proposta Comercial N7020 anexa, solicitamos que nos sejam enviadas cópias de 3
(três) ou mais Notas Fiscais e/ou Notas de Empenho, referentes a contratações do mesmo curso para
outras empresas privadas ou órgãos públicos, com o objetivo de verificação da compatibilidade do preço
apresentado.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981.2312/2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Proposta_0831542_N7020_PropostaComercial_EAD_v10.pdf

E-mail SEIC 0840865         SEI 0012689-74.2020.6.02.8000 / pg. 41



14/01/2021 [seic] Solicitação de envio de Notas Fiscais e/ou Notas de Empenho. Contratação Curso Privacy & Data Protection Foundation. PA 001…

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LITJSSRQXUYLE&View=BlankMessage&External=Yes&Number=49370&FolderId=0 1/1

[seic] Solicitação de envio de Notas Fi… mais        

De: Maryana de Oliveira Franco <contato@clavis.com.br>
Data: 14/01/2021 03:22 PM
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Contato <contato@clavis.com.



Boa tarde Márcia, tudo bem?

Geralmente para órgão público conseguimos comprovar os valores através do nosso site no
item "Pessoa Jurídica ou Órgão Público", segue abaixo o link:

https://academiaclavis.com.br/courses/privacy-e-data-protection-foundation 

Seguem anexo também duas notas fiscais emitidas através de uma empresa do Grupo Clavis, pode
verificar se estes itens atende?

Atenciosamente, 

Em qua., 13 de jan. de 2021 às 15:09, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu: 
Prezados Rafael ou Maryana, 
 
Para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação do Curso Privacy & Data
Protection Foundantion, conforme Proposta Comercial N7020 anexa, solicitamos que nos sejam
enviadas cópias de 3 (três) ou mais Notas Fiscais e/ou Notas de Empenho, referentes a
contratações do mesmo curso para outras empresas privadas ou órgãos públicos, com o objetivo de
verificação da compatibilidade do preço apresentado. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Maria Márcia Leite de Melo 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 
(82) 99981.2312/2122.7712 
seic@tre-al.jus.br 
 

 Download arquivo zip (total ~ 87 kB) 2 Anexados
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 18 vídeos
 14 provas
 19 textos
 16 horas








Pessoa Física: A compra de curso neste canal e o valor apresentado são exclusivos para Pessoa Física. 
Ao optar pelo pagamento via boleto deve ser escolhida a opção CPF. Caso escolha CNPJ, não será possível emitir a nota fiscal para o CNPJ escolhido, sendo
assim a nota fiscal será emitida em Nome e CPF que consta cadastrado na plataforma. 
A nota fiscal da aquisição de cursos por pessoas físicas diretamente nesta plataforma será enviada em até 7 dias úteis após confirmação de pagamento e de
dados do aluno inscrito. Caso os dados de identificação (nome e CPF), contato e endereço cadastrados no portal estejam incompletos ou errados, a nota fiscal
não será enviada até que a correção seja realizada pelo aluno. 

Pessoa Jurídica ou Órgão Público: O valor do Curso EXIN Privacy and Data Protection Foundation para Pessoa Jurídica ou Órgão Público é de R$ 1.330,00
pela inscrição individual.
Caso tenha interesse em adquirir o presente curso como Pessoa Jurídica ou Órgão Público, por favor, entre em contato com nossa Equipe de
Atendimento através do site https://clavis.com.br/treinamentos/inscricao-pessoa-juridica/ para solicitar seu orçamento. 

Garanta o seu Voucher: Os alunos interessados em qualquer certificação EXIN poderão utilizar o código 672F.6BB3.04FB para obter desconto de 6%
na aquisição de vouchers para exames realizados em português no território nacional diretamente na página da EXIN.

Descrição do curso
O curso EXIN Privacy and Data Protection Foundation tem por finalidade demonstrar os principais assuntos relacionados a Proteção de Dados Pessoais
e as aplicações a Regulamentação Europeia General Data Protection Regulation (GDPR).

O curso EXIN Privacy and Data Protection Foundation faz parte da trilha para formação do Privacy and Protection Officer (DPO). A figura do Data
Protection Officer é uma exigência das legislações e com isso a busca desse profissional será cada vez maior.

Categoria: Certificações Internacionais

Informações gerais

Home Cursos Combos Login Cadastre-semenu

Ajuda
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Conteúdo

Objetivo
O curso EXIN Privacy and Protection Data Foundation tem o objetivo de ser um guia para profissionais que vão iniciar projetos de adequação à leis de
privacidade de dados pessoais.

Apoiar os profissionais que alcancem o melhor entendimento das regulamentações e suas premissas e como tratar as informações sensíveis e criticas
relacionadas a dados pessoais.

O curso estará preparando o profissional para a certificação EXIN no qual poderá transmitir todos os conhecimentos necessários para ajudar a garantir a
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

O aluno receberá acesso as aulas gravadas por 180 dias corridos.

O material para este curso à distância será composto pelo livro Comentários ao GDPR. Regulamento Geral de Proteção de Dados da União
Europeia.  

Domínio 1: Conceitos e Fundamentações

1.1 - O que é a regulamentação e histórico

1.2 - O que são Dados Pessoais

1.3 - Pessoa “identificada” e pessoa “identificável”

1.4 - Dados “pseudonimizados” e dados “anonimizados”

1.5 - Fundamentos legítimos e limitação de proposito

1.6 - Direitos do titular dos dados.

1.7 - Violação de dados

Domínio 2: Importância e Organização da Proteção de Dados

2.1 - Importância da proteção de dados para a organização

2.2 - Autoridade Fiscalizadora

2.3 - Transferência de dados pessoais para outros países

2.4 - Regras Corporativas compulsórias e proteção de dados em contratos

Domínio 3: Praticas de Proteção de Dados

3.1 - Proteção de Dados by design e por padrão

3.2 - Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados(DPIA)

3.3 - Aplicações práticas relacionadas ao uso de dados,marketing e mídias sociais

Home Cursos Combos Login Cadastre-semenu
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Além disso, o aluno ainda recebe o kit Clavis, composto por 

01 Caneta Academia Clavis;
01 Chaveiro Clavis Segurança da Informação;
01 Camisa Academia Clavis.

Observações: 
  (1) O material junto com o kit Clavis será enviado em até 7 dias úteis após confirmação de pagamento e de dados do aluno inscrito. (*) 
  (2) Caso os dados de contato e endereço cadastrados no portal estejam incompletos ou errados, o material junto com o kit Clavis não será enviado até
que a correção seja realizada pelo aluno. 
  (3) O código de rastreio será enviado por e-mail, e o aluno deverá acompanhar a sua entrega, de acordo com o prazo dos Correios ou Transportadora
até o endereço de destino. O prazo de entrega é contado a partir do envio, em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e feriados. 
  (4) As despesas para envio do material impresso e kit são gratuitas somente para alunos residentes no Brasil. Os alunos residentes fora do Brasil que
desejarem receber material impresso e kit deverão efetuar o pagamento do valor do curso acrescido das despesas de envio, a serem informadas pela
Clavis.

(*) Devido à pandemia de coronavírus o prazo pode ser maior. 

Público-alvo
Todos os profissionais precisam ter uma compreensão da proteção de dados e dos requisitos legais, conforme definido no GDPR e/ou LGPD.

As seguintes funções mais específicas podem se interessar: 

DPO (Data Protection Officer), 
Privacy Officer (Diretor de Privacidade), 
Legal Officer / Compliance Officer (Diretor Jurídico / Diretor de Conformidade), 
Especialistas em Compliance, 
Security Officer (Diretor de Segurança), 
Business Continuity Manager (Gerente de Continuidade de Negócios), 
Auditores de Segurança da Informação  

E profissionais que buscam conhecimentos sobre proteção de dados pessoais e gostariam de aperfeiçoar seu conhecimento.

Metodologia
Ao adquirir o Curso Oficial EXIN Privacy and Data Protection Foundation, o aluno receberá acesso as aulas gravadas por 180 dias corridos. Todo o
material do curso estará disponível somente para consulta durante o período de acesso. Não é permitido o download e/ou cópia do material. 

O material para este curso é composto pelos slides utilizados pelo instrutor, material este exclusivamente desenvolvido pela Academia Clavis Segurança
da Informação. Os slides são disponibilizados para consulta na plataforma de ensino EAD da Academia Clavis. 

Certificado
O curso preparatório para a certificação EXIN Privacy and Data Protection Foundation conta com certificado digital de participação. Para obtenção da
certificação é necessário adquirir o voucher e aprovar-se na prova da certificação. 

Home Cursos Combos Login Cadastre-semenu
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Professores

Luiz tem 16 anos de experiência em Tecnologia da Informação e desde 2008 trabalha com Segurança da Informação. Formado em Tecnologia em
Informática pela UniverCidade e com MBA em Gestão de Projetos e Negócios em TI pela UERJ. Atualmente é Data Protection Product Owner no Itaú
Unibanco e instrutor na Academia Clavis para a trilha de Proteção de Dados e Privacidade da EXIN. Apresentador do SegInfocast, um podcast focado
em Segurança da Informação. Membro do comissão de estudos técnicos de segurança da informação na ABNT. Membro do comitê PrivacyBR.
Palestrante em diversos congressos de Segurança como SegInfo, WorkSec e Congresso de TI. Possui as certificações EXIN DPO (Data Protection
Officer), EXIN Data Privacy and Protection Practitioner, EXIN Data Privacy and Protection Foundation, EXIN Information Security Foundation based on
ISO 27001, CompTIA Security+, ITIL, VCP e MCP. 

Importante
Pessoa Física: A compra de curso neste canal e o valor apresentado são exclusivos para Pessoa Física. 
Ao optar pelo pagamento via boleto deve ser escolhida a opção CPF. Caso escolha CNPJ, não será possível emitir a nota fiscal para o CNPJ escolhido, sendo
assim a nota fiscal será emitida em Nome e CPF que consta cadastrado na plataforma. 
A nota fiscal da aquisição de cursos por pessoas físicas diretamente nesta plataforma será enviada em até 7 dias úteis após confirmação de pagamento e de
dados do aluno inscrito. Caso os dados de identificação (nome e CPF), contato e endereço cadastrados no portal estejam incompletos ou errados, a nota fiscal
não será enviada até que a correção seja realizada pelo aluno. 

Pessoa Jurídica ou Órgão Público: O valor do Curso Oficial EXIN Privacy & Data Protection Foundation para Pessoa Jurídica ou Órgão Público é de R$
1.330,00 pela inscrição individual.
Caso tenha interesse em adquirir o presente curso como Pessoa Jurídica ou Órgão Público, por favor, entre em contato com nossa Equipe de Atendimento
através do site https://clavis.com.br/treinamentos/inscricao-pessoa-juridica/ para solicitar seu orçamento.

Cursos Relacionados

 

EXIN Ethical Hacking e CompTIA PenTest+ CompTIA Security+ 501

Comece agora

Luiz Felipe Ferreira - Instrutor
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ENDEREÇO
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B - salas 1110, 1111 e 1112, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 22210-030.  
Telefones +55 (21) 2561-0867 | +55 (21) 2210-6061

SOBRE
Conheça a Clavis Segurança da Informação
Nosso Blog
Webinars
Termos de Uso
Política de Privacidade

SUPORTE
Perguntas Frequentes

© 2021 Academia CLAVIS

Tecnologia

FAZER AULAS GRÁTIS COMPRE AGORA O CURSO POR R$ 1.330,00 R$ 950,00Home Cursos Combos Login Cadastre-semenu
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 07.161.663/0001-37
Razão Social: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA SA
Endereço: PR DO FLAMENGO 66 BL B SL 1110 A 1112 / FLAMENGO / RIO DE JANEIRO /

RJ / 22210-030

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:04/01/2021 a 02/02/2021 
 
Certificação Número: 2021010403491788716795

Informação obtida em 14/01/2021 17:19:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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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: 14/01/2021 18:24:26 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A. 
CNPJ: 07.161.663/0001-37 
 
 
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: Erro 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/01/2021 às 17:28) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 07.161.663/0001-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6000.A96A.B741.4106 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 14/01/2021 as 17:28:26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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25588591615Usuário:

14/01/2021 17:22:43Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A. Adimplente07161663
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.772.725/0001-51 DUNS®: 898071358
Razão Social: GREEN HAT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: Isento Inscrição Municipal: 0.452.985-5
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 07/04/2009
CNAE Primário: 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 3314-7/09 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE
CNAE Secundário 2: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 5: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 6: 6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
CNAE Secundário 7: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 8: 6201-5/02 - WEB DESIGN
CNAE Secundário 9: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 10: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 11: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 12: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 13: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 14: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 15: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 16: 6621-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
CNAE Secundário 17: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 18: 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
CNAE Secundário 19: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 20: 8541-4/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
CNAE Secundário 21: 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS

Emitido em: 14/01/2021 18:41 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 23: 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
CNAE Secundário 24: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato
CEP: 22.210-030
Endereço: PRAIA DO FLAMENGO, 00066 - BLC B SAL 1110 1111 1112 - FLAMENGO
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 22106061
E-mail: FINANCEIRO@CLAVIS.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
051.637.057-09CPF:

Nome: BRUNO SALGADO GUIMARAES
Carteira de Identidade: 122399298 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 29/09/2016 Data de Nascimento: 26/11/1979
E-mail: financeiro@clavis.com.br

Emitido em: 14/01/2021 18:41 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 818.784.942-87 Participação Societária: 1,00%
Nome: VICTOR BATISTA DA SILVA SANTOS
Carteira de Identidade: 278292008 Órgão Expedidor: SECC
Data de Expedição: 27/10/2009 Data de Nascimento: 19/04/1985
Filiação Materna: WILMA BATISTA DA SILVA SANTOS
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 497957 Órgão Expedidor: MDPE
Data de Expedição: 02/09/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
GRACIELA MARIA DIASNome:

772.657.772-04Estrangeiro:

CEP: 20.541-040
Endereço: RUA SENADOS MUNIZ FREIRE, 60 - APARTAMENTO 206 - VILA ISABEL
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 00000000
E-mail: financeiro@clavis.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 051.637.057-09 Participação Societária: 6,00%
Nome: BRUNO SALGADO GUIMARAES
Carteira de Identidade: 12239929-8 Órgão Expedidor: SECC
Data de Expedição: 29/09/2016 Data de Nascimento: 26/11/1979
Filiação Materna: NOELY SALGADO GUIMARAES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 22.221-011
Endereço: RUA BENTO LISBOA, 120 - APTO 1108 BL 03 - CATETE
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 00000000
E-mail: financeiro@clavis.com.br

Emitido em: 14/01/2021 18:41 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 058.497.367-51 Participação Societária: 8,50%
Nome: RAFAEL SOARES FERREIRA
Carteira de Identidade: 130791155 Órgão Expedidor: SECC
Data de Expedição: 19/09/2013 Data de Nascimento: 30/10/1986
Filiação Materna: LUZ MARINA MOREIRA SOARES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 21.911-200
Endereço: RUA PIO DUTRA, 153 - APTO 301 - ILHA DO GOVERNADOR
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 00000000
E-mail: financeiro@clavis.com.br

Dados do Sócio/Administrador 4

CNPJ: 07.161.663/0001-37 Participação Societária: 75,00%
Nome: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.
Data Abertura Empresa: 02/12/2004
CEP: 22.210-030
Endereço: PRAIA DO FLAMENGO, 66 - BLOCO: B; SALA: 1110 1111 E 1112; -
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 38260089
E-mail:

Dados do Sócio/Administrador 5

CPF: 310.769.678-17 Participação Societária: 8,50%
Nome: DAVIDSON RODRIGO BOCCARDO
Carteira de Identidade: 335705054 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 06/10/2011 Data de Nascimento: 19/11/1982
Filiação Materna: LUCINDA MENDES BOCCARDO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 22.011-060
Endereço: RUA GENERAL BARBOSA LIMA, 109 - APTO 501 - COPACABANA
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (24) 00000000
E-mail: financeiro@clavis.com.br

Emitido em: 14/01/2021 18:41 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 6

CPF: 074.394.527-12 Participação Societária: 1,00%
Nome: KELY MENDES MAIA
Carteira de Identidade: 11420474-6 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 27/08/2009 Data de Nascimento: 12/12/1978
Filiação Materna: ARILDA MENDES MAIA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 22.221-011
Endereço: RUA BENTO LISBOA, 120 - APTO 1108 BL 03 - CATETE
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 00000000
E-mail: FINANCEIRO@CLAVIS.COM.BR

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 051.637.057-09
Nome: BRUNO SALGADO GUIMARAES
Carteira de Identidade: 12239929-8 Órgão Expedidor: SECC
Data de Expedição: 29/09/2016 Data de Nascimento: 26/11/1979
Filiação Materna: NOELY SALGADO GUIMARAES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 22.221-011
Endereço: RUA BENTO LISBOA, 120 - APTO 1108 BL 03 - CATETE
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 00000000
E-mail: financeiro@clavis.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
24970 - Serviços de Tecnologia da Informação e Apoio Técnico de Atividades de Informática
27340 - Serviços de Consultoria em  Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Emitido em: 14/01/2021 18:41 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Em atendimento ao despacho 0836848, realizou-se

pesquisa de compatibilidade de preços com juntada de
certidões (evento 0841645), tendo-se obtido notas fiscais de
empresa do Grupo Clavis (evento 0841600), relação que se
confirma por meio de extrato do cadastro SICAF, página 4
(evento 0841702), o que se aparenta suficiente para a
demonstração pretendida, identificando-se o preço de
R$1.330,00 (um mil, trezentos e trinta reais) por aluno
participante.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção, em 19/01/2021, às 09:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0841710 e o código CRC 36322E44.

0012689-74.2020.6.02.8000 0841710v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Aferida a compatibilidade de preços, por meio do

Despacho SEIC 0841710, bem como juntadas as certidões
necessárias, devolvo os presentes autos para continuidade do feito.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/01/2021, às 11:03, 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
0843094 e o código CRC F8C7BDCF.

0012689-74.2020.6.02.8000 0843094v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2021.
À Assessoria Jurídica
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0832219, a SEIC

emitiu o pronunciamento veiculado no Despacho 0841710.
Dessa forma, devolvo os autos à análise e avaliação

dessa Assessoria Jurídica.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2021, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0843365 e o código CRC 5F596D53.

0012689-74.2020.6.02.8000 0843365v1
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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 : 0012689-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO

ASSUNTO :  TREINAMENTO. PAGAMENTO ANTECIPADO.

 

Parecer nº 62 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamento dessa Diretoria-Geral (0831986), para
pronunciamento acerca da questão posta  pela Coordenadoria
de Desenvolvimento, Informação nº 10274 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF (0830673), acerca da
possibilidade de pagamento de treinamento em momento
imediatamente posterior à liberação do curso para os
participantes e antes de seu término, conforme segue:

 
"Tratam os presentes autos de solicitação do
representante do Grupo de Trabalho com a
finalidade de proceder às adequações advindas
da implementação da" Lei n. 13.709/2018 de
14 de agosto de 2020  - Lei Geral de Proteção
de Dados, neste Tribunal, solicitando
capacitação  através do Curso Oficial EXIN
Privacy and Data Protection
Foundation(0826082)  promovido pela
empresa Clavis BBR Consultoria em
Informática S.A., para os servidores membros
do Grupo de Trabalho instituído por meio das
PORTARIAS PRESIDÊNCIA Nº
344/2020 (0775166) e Nº 471/2020
(0810974): Emmanuel Constantino Tenório
de Lima, Heberth Henrique Araújo
Pinheiro, José Joel Ferreira de Oliveira,
Kamilla Maria Albuquerque, Mário Jorge
Uchôa Souza Filho e Pablo Rocha Ibañez.
O custo por aluno é de R$1.330,00(mil
trezentos e trinta reais),
totalizando R$7.980,00(sete mil
novecentos e oitenta reais) para os seis
participantes e confirmamos que há
orçamento na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos para custear a
capacitação pretendida.
Vale destacar que conforme informado pela
empresa no doc 0826082, o curso ficará 
disponível por até 180 dias e, por ligação
telefônica, comunicaram que o  pagamento
deverá ser feito após a liberação do curso para
os participantes, ou seja, antes do término da
capacitação. Desta forma, sugerimos que as
unidades competentes sejam ouvidas sobre a
possibildade de se efetuar o pagamento antes
da conclusão do curso, sendo que a praxe
deste Regional é efetuar o pagamento após a
realização da capacitação." 

  
Limitando-se no momento à questão do pagamento

antes da conclusão do curso (antecipado),   conforme consta
acima, exsurge a necessidade de  citar alguns acórdãos do
Tribunal de Contas da União que, a princípio, desaprovam
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pagamentos antecipados:
 

"É vedado o pagamento sem a prévia
liquidação da despesa, salvo para
situações excepcionais devidamente
justificadas e com as garantias
indispensáveis (arts. 62 e 63, § 2º,
inciso III, da Lei 4.320/64; arts. 38 e
43 do Decreto 93.872/86."
(Acórdão 158/2015 – Plenário)
 
"O pagamento antecipado não é
vedado pelo ordenamento jurídico,
contudo, é admitido apenas em
situações excepcionais.A 
possibilidade de pagamento adiantado
deve ser condicionada à existência de
interesse público devidamente
demonstrado,                 previsão no
edital e exigência de garantias."

         (Acórdão 3614/2013 – Plenário)

 
"A antecipação de pagamento somente
deve ser admitida em situações
excepcionais, devidamente
justificadas pelo interesse público e
observadas as devidas cautelas e
garantias."
(Acórdão 1565/15 – Plenário)

 
 Assim, na linha do entendimento da ACAGE

(0832451), não se constatando, s.m.j.,  situação  
excepcional devidamente justificada, com as  garantias
indispensáveis (Acórdão TCU nº 158/2015 – Plenário), e
a existência de interesse público para tal forma de pagamento 
(Acórdão TCU nº 3.614/2013 – Plenário e Acórdão TCU nº
1.565/15 – Plenário, entre outros), recomenda-se a
reformatação do curso, objetivando que o pagamento seja
efetuado ao final da prestação integral dos serviços.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/01/2021, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0843507 e o código CRC 195AE379.

0012689-74.2020.6.02.8000 0843507v10
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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 janeiro de 2021.
Retornem-se os autos à Secretaria de Gestão de

Pessoas para conhecimento e providências decorrentes,
considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desa
Diretoria-Geral, por conduto do Parecer 62 (0843507).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/01/2021, às 16:03, 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
0844373 e o código CRC 599766E0.

0012689-74.2020.6.02.8000 0844373v1
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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 janeiro de 2021.
Em atenção ao despacho GDG 0844373, encaminho

os autos à CODES/SRACF para providências decorrentes,
considerando-se o Parecer 62 (0843507) oriundo da
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 21/01/2021, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0844524 e o código CRC AD0EA3FF.

0012689-74.2020.6.02.8000 0844524v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 504 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em resposta ao Despacho GSGP 0844524 e para sanar os

impedimentos para a contratação, apontados no Parecer 62 0843507,
solicitamos à empresa Clavis Consultoria em Informática nova
proposta(0845908), agora, com a duração da capacitação de 30 dias
para o curso. Dessa forma, após o término dos 30 dias da
capacitação, o pagamento deverá ser efetuado mediante a
apresentação da nota fiscal como de praxe. 

Atualizamos as certidões nos
documentos 0845896 e 0845899 e informamos que há previsão
orçamentária para custear a contratação, caso seja autorizada,
entretanto,  a emissão da nota de empenho dependerá da liberação
do orçamento do ano vigente pois a Coordenadoria Orçamentária e
Financeira nos informou que até o presente momento, ainda não foi
liberado o orçamento para gastos por este Tribunal.

Por fim, sugerimos dar ciência ao servidor requerente, do
novo prazo para conclusão da capacitação solicitada bem como, o
encaminhamento para as unidades superiores para prosseguimento
do feito. 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 25/01/2021, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0845847 e o código CRC F7446C13.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.161.663/0001-37 DUNS®: 898071358
Razão Social: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/04/2021
FGTS 02/02/2021
Trabalhista Validade: 20/07/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/04/2021
Receita Municipal Validade: 09/03/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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

Emitido em: 25/01/2021 15:15 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

25/01/2021 15:13:22Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A. Adimplente07161663

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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Clavis Segurança da Informação 

 

 
 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 
 

 
 

Eu, Kely Mendes Maia, brasileira, em união estável, analista de sistemas, inscrita no CPF sob o nº 074.394.527-12 e no RG nº                      

11.420.474-6, residente e domiciliada à Rua Bento Lisboa, nº 120, ap. 1108, bl 03, Catete, CEP 22.221-011, na cidade do Rio                     

de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, que não possuo parentesco                      

consanguíneo ou afim, até terceiro grau, com empregados ou dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
 

           
Rio de Janeiro,  15/12/2020 

 
 

_____(assinado eletronicamente)_____ 
Kely Mendes Maia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 www.clavis.com.br Clavis Segurança da Informação  
 Av Rio Branco, n° 156 - salas 1302, Centro Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20.040-901 

Telefones: +55 (21) 2561-0867 / +55 (21) 2210-6061 ID (rádio): 55*80*192301 / Celular: +55 (21) 7701-8145 1  
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Clavis Segurança da Informação 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 
 
 
 
 
 
 
 
Eu, Victor Batista da Silva Santos, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, inscrito no CPF sob o nº 818.784.942-87 e no 

RG nº 27.829.200-8, residente e domiciliado à Rua Senador Muniz Freire, nº 60, Apto 206, Vila Isabel, CEP: 20541-040, na 

cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, que não possuo 

parentesco consanguíneo ou afim, até terceiro grau, com empregados ou dirigentes da Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
 

           
Rio de Janeiro,  15/12/2020 

 
 

_____(assinado eletronicamente)_____ 
Victor Batista da Silva Santos 
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Declaração Negativa de Nepotismo - CLAVIS SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO.pdf
Documento número #4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89

Assinaturas

Kely Mendes Maia
Assinou como representante legal

Victor Batista da Silva Santos
Assinou como representante legal

Carlos Stênio Gomes Siqueira
Assinou como validador

Log

15 dez 2020, 19:16:11 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf criou este documento número 4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89. Data

limite para assinatura do documento: 13 de janeiro de 2021 (09:41). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

15 dez 2020, 19:17:35 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf adicionou à Lista de Assinatura:

kely@clavis.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Kely Mendes Maia e CPF 074.394.527-12.

15 dez 2020, 19:17:51 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf adicionou à Lista de Assinatura:

victorsantos@clavis.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Victor Batista da Silva Santos e CPF

818.784.942-87.

15 dez 2020, 19:18:18 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf adicionou à Lista de Assinatura:

carlos@clavis.com.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Carlos Stênio Gomes Siqueira.

15 dez 2020, 19:19:10 Operador com email maryana.oliveira@clavis.com.br na Conta 132f78cf-0b49-4ab5-b06d-

053a6d4960bf alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 13

de janeiro de 2021 (09:41).

15 dez 2020, 19:26:49 Carlos Stênio Gomes Siqueira assinou como validador. Pontos de autenticação: email

carlos@clavis.com.br (via token). CPF informado: 013.883.307-92. IP: 187.16.110.170.

Componente de assinatura versão 1.89.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 15 de dezembro de 2020, 19:16

4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89
Página 1 de 2
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16 dez 2020, 13:52:11 Kely Mendes Maia assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

kely@clavis.com.br (via token). CPF informado: 074.394.527-12. IP: 45.231.254.135. Componente

de assinatura versão 1.89.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 dez 2020, 18:13:33 Victor Batista da Silva Santos assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

victorsantos@clavis.com.br (via token). CPF informado: 818.784.942-87. IP: 201.17.126.129.

Componente de assinatura versão 1.89.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 dez 2020, 18:13:34 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89.

Hash do documento original (SHA256): 55974c7044c003e7f55a76ef77ec3fd7c2eab411d05ea0973c16a1d9454a9f68

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 15 de dezembro de 2020, 19:16

4a134334-b550-4b0c-a950-575d86b2fe89
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N7020

Proposta Comercial - N7020 

Treinamento EAD  
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1. Escopo da Proposta

 A presente Proposta Comercial, apresentada pela Academia Clavis no dia 22 de dezembro de 2020 

para a EMPRESA Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL aqui definida como CONTRATANTE, tem 

como objetivo a apresentação dos valores referentes a inscrição em treinamentos na modalidade EAD 

(ensino à distância) com aulas gravadas. 

1.1. Treinamentos

A presente proposta contempla a(s) inscrição(ões) no(s) treinamento(s) abaixo relacionado(s):  

Todas as informações referentes ao(s) treinamento(s) acima descrito(s) estão no(s) anexo(s) 

abaixo relacionado(s) que faz(em) parte desta proposta: 

• Apresentacao_PDPF-EAD_V02.pdf 

A ementa ou quaisquer informações sobre o treinamento incluídas na presente proposta poderão 

sofrer alterações, desde que acordado previamente entre as partes. 

Os vouchers para a prova de certificação oficial não estão incluídos no valor total do treinamento. 

A Academia Clavis oferece certificado de aprovação em formato digital para os alunos que 

obtiverem aproveitamento maior ou igual a 70% na prova realizada ao final dos treinamentos: Análise 

Forense de Sistemas, Análise Forense de Malware, Análise Forense de Redes, Teste de Invasão em 

Aplicações Web e  Teste de Invasão em Redes sem Fio. Para os demais treinamentos, a Academia Clavis 

oferece certificado de participação em formato digital. O certificado será emitido automaticamente, assim 

que o aluno concluir o treinamento. 

N7020
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2. Investimento Total

O investimento total para a inscrição no(s) treinamento(s) descrito(s) no escopo desta proposta é 

de R$ 7.980,00.  

3. Prazo e Forma de Pagamento

O aceite da proposta será considerado no recebimento da nota de empenho, quando a nota fiscal 

será emitida com prazo de pagamento para 30 (trinta) dias corridos, através de transferência bancária. 

A inscrição (acesso ao treinamento) ocorrerá em até 7 (sete) dias úteis após o recebimento da 

nota de empenho. O pagamento não está atrelado a conclusão do(s) treinamento(s). 

4. Validade da proposta 

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias a partir da data de apresentação e substitui 

qualquer outra apresentada para o mesmo treinamento em data anterior a esta. 

N7020
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5. Considerações finais

Na ocasião do aceite desta proposta, a CONTRATANTE deverá informar nome e e-mail (o mesmo 

utilizado no cadastro na plataforma) dos alunos de cada treinamento solicitado. Todos os alunos deverão 

estar cadastrados previamente na plataforma através do link (https://academiaclavis.com.br/cadastro) 

fazendo uso de seu endereço de email corporativo. 

A CONTRATANTE deverá tomar ciência dos "Termos de Uso” (https://academiaclavis.com.br/

termos-de-uso) e “Política de Privacidade” (https://academiaclavis.com.br/politica-de-privacidade) da 

plataforma, assim como os alunos indicados por ela para realização do(s) treinamento(s). 

A inscrição no treinamento será disponibilizada através da liberação de acesso individual ao(s) 

treinamento(s) em questão na plataforma EAD da Academia Clavis, através do link (https://

academiaclavis.com.br). A Academia Clavis não responsabiliza-se pelo cadastro dos alunos na plataforma 

e, com isso, efetuará a liberação de acesso somente após os alunos efetuarem seus cadastros.  

Caso o treinamento adquirido possua kit e material, eles serão enviados via correios para um 

endereço único escolhido pela CONTRATANTE e aos cuidados da mesma. A distribuição para os alunos fica 

sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

O aluno receberá acesso aos vídeos com aulas gravadas durante 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir da data de liberação de acesso. Ao final deste período o acesso será descontinuado, 

mesmo que o aluno não tenha concluído o treinamento.  

No decorrer do treinamento, caso seja solicitado pela CONTRATANTE, a Academia Clavis pode 

fornecer até 2 relatórios mensais com o progresso dos alunos. 

A Clavis reserva-se ao direito de divulgar a CONTRATANTE como Cliente, embora não divulgue a 

natureza do serviço. 
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6. Dados para cadastro

6.1. Cadastro de fornecedor

Grupo Clavis Segurança da Informação 

Razão Social: Clavis BBR Consultoria em Informática S.A. 

Endereço: Praia do Flamengo, 66, Bloco B, sala 1110, 1111, 1112, Flamengo - Rio de Janeiro/RJ 

CEP: 22210-030 

CNPJ: 07.161.663/0001-37 

Inscrição Municipal: 365.177-0 

Inscrição Estadual: 87.364.283 

6.2. Dados para contato 

Nome: Rafael Cordeiro ou Maryana Oliveira 

Endereço: Praia do Flamengo, 66, Bloco B, sala 1111, Flamengo - Rio de Janeiro/RJ-Brasil 

CEP: 22210-030 

Telefone: (21)2561-0867 – (21)2210-6061  

E-mail: contato@clavis.com.br 
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7. Aceite da proposta

Por seus representantes legais, ambas as partes envolvidas neste serviço, assinam esta proposta 

em aceite aos termos aqui descritos. 

__________________________________________  

Nome: 

CPF: 

Cargo: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Data:         /          / 

________________________________________ 

Grupo Clavis Segurança da Informação 

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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2021.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GDG 0844373, a

CODES/SRACF, por meio do evento 0845847, vem nos
informar que colheu junto à empresa Clavis Consultoria em
Informática uma nova proposta (0845908), constando agora a
duração da capacitação de 30 dias para o curso e, sendo
assim, nesse novo formato, o pagamento deverá ser efetuado
mediante a apresentação da nota fiscal como de praxe, após o
término dos 30 dias da capacitação. 

A Unidade Técnica, além de atualizar as certidões,
como se vê, nos eventos 0845896 e 0845899, informou que
"há previsão orçamentária para custear a contratação, caso
seja autorizada, entretanto,  a emissão da nota de empenho
dependerá da liberação do orçamento do ano vigente pois
a Coordenadoria Orçamentária e Financeira nos informou que
até o presente momento, ainda não foi liberado o orçamento
para gastos por este Tribunal.".

Desta Forma, encaminho os autos a Vossa
Senhoria para análise e deliberação, bem como ao servidor
Requerente (AGE) para ciência do novo prazo para
conclusão da capacitação solicitada, conforme a referida
informação da Seção de Registros.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 25/01/2021, 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
0845928 e o código CRC F2BE8AD1.
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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 fevereiro de 2021.
 
Tendo em conta a manifestação da Secretaria de

Gestão de Pessoas inserta no Despacho GSGP 0845928,
tomando como lastro a Informação SRACF nº 504 (0845847),
direcionem-se os autos eletrônicos à Secretaria de
Administração para, por sua unidade competente, prestar as
informações acerca da matéria orçamentária visando o
pagamento da referida capacitação em comento.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/02/2021, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0853022 e o código CRC 40893E18.

0012689-74.2020.6.02.8000 0853022v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG 0853022, remeto os

presentes autos à COFIN, para informar o valor programado
para as ações de treinamento no exercício e o total passível de
liberação, até o momento, no regime de execução provisória
do projeto de lei orçamentária, de que trata o art. 65 da Lei nº
14.116/2020 (LDO 2021).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/03/2021, às 23:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0860539 e o código CRC 33C64336.

0012689-74.2020.6.02.8000 0860539v1
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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 março de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0860539).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/03/2021, às 09:14, 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
0860600 e o código CRC 2C2DAA8E.

0012689-74.2020.6.02.8000 0860600v1

Despacho COFIN 0860600         SEI 0012689-74.2020.6.02.8000 / pg. 88



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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que foram programados pela CODES,

em capacitação, o total anual de R$ 356.400,00, dividido
conforme tabela abaixo.

Foram solicitados recursos em capacitação da
CODES nos meses de fevereiro e março, já recebidos, e que
compõem o saldo do crédito disponível do SIAFI, até o
fechamento deste despacho, nos valores supramencionados.
Ressalvamos que os pedidos de capacitação, até agora todos
atendidos, demandam justificativa da unidade solicitante pois,
a priori, apenas as despesas de custeio inadiáveis seriam
atendidas pelo repasse de duodécimo.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/03/2021, às 19:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0861965 e o código CRC 9DE8498B.

0012689-74.2020.6.02.8000 0861965v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2021.
À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (0860539),

encaminho manifestação da SGO (0861965).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/03/2021, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862120 e o código CRC B2A09F84.

0012689-74.2020.6.02.8000 0862120v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2021.
Reporto-me ao Despacho GDG 0853022 e ao

Despacho SGO 0861965, para remeter os autos à SGP, no
sentido de colher eventual pronunciamento complementar da
SRACF no que respeita à conformidade da presente
proposição com a programação orçamentária da Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/03/2021, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862245 e o código CRC 5726FECF.

0012689-74.2020.6.02.8000 0862245v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2021.
À CODES/SRACF para pronunciamento

complementar, conforme despacho GSAD 0862245.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 05/03/2021, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862368 e o código CRC 78B6EFBB.

0012689-74.2020.6.02.8000 0862368v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2021.
Senhora Secretária,
 
Considerando o duodécimo já recebido e ainda,

considerando as ações em trâmite, concordamos que o valor
de R$7.980,00(sete mil novecentos e oitenta reais)  seja
reservado para arcar com a despesa da contratação objeto dos
autos.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 05/03/2021, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862499 e o código CRC ACD093DE.

0012689-74.2020.6.02.8000 0862499v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
Em atenção ao despacho GSAD 0862245, retorno

os autos a Vossa Senhoria com a informação prestada pela
CODES/SRACF (0862499), por meio do qual a Unidade
Técnica concordou que o valor de R$ 7.980,00 (sete mil
novecentos e oitenta reais)  seja reservado para arcar com
a despesa da contratação objeto dos autos.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 08/03/2021, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862758 e o código CRC FCE3FAED.
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DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0853022, a SGO, no

Despacho 0861965, e a SRACF, no Despacho 0862499,
assinalaram a viabilidade orçamentária da demanda.

De todo modo, assinalo que, por conta da não
aprovação da lei orçamentária até o momento, as despesas
estão sendo executadas em regime provisório, nos termos do
art. 65, V,  da Lei nº 14.116/2020 (LDO 2021).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/03/2021, 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
0862911 e o código CRC 0F6BE2F8.

0012689-74.2020.6.02.8000 0862911v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2021.
Tendo em conta as informações prestadas no

Despacho SAD 0862911, faço retornar o feito à Secretaria de
Gestão de Pessoas, para a continuidade da sua tramitação.  

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/03/2021, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0863820 e o código CRC AF333ABC.

0012689-74.2020.6.02.8000 0863820v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2021.
Considerando o despacho SAD 0862911 e o

despacho GDG 0863820, faço a remessa dos autos à
CODES/SRACF para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 09/03/2021, às 18:53, 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
0864039 e o código CRC 9D534FE7.

0012689-74.2020.6.02.8000 0864039v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2021.
Senhora Secretária,
 
Tendo em vista que as instruções cabíveis a esta

unidade já foram devidamente apresentadas nestes autos,
tanto a inicial, como aquelas em atendimento às diligências
que nos foram demandadas
posteriormente (0830128, 0830673, 0831565, 0833026, 0845847, 0862499),
devolvemos o presente Processo, sugerindo, s.m.j, o
encaminhamento do mesmo às unidades competentes para a
análise e deliberação acerca da regularidade da contratação
objeto deste Procedimento.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 10/03/2021, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864233 e o código CRC 1D36F8C1.

0012689-74.2020.6.02.8000 0864233v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2021.
Senhor Diretor,
Conforme consta na informação prestada pela SRACF,

evento 0864233, já foram apresentadas  as instruções partinentes
àquela unidade nestes autos, tanto a inicial, como aquelas em
atendimento às diligências que foram demandadas
posteriormente (0830128, 0830673, 0831565, 0833026, 0845847, 0862499).

Assim, retornamos o presente processo a Vossa Senhoria,
sugerindo, s.m.j, o encaminhamento do mesmo às unidades
competentes para a análise e deliberação acerca da regularidade da
contratação em tela.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 10/03/2021, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864345 e o código CRC E59414EA.

0012689-74.2020.6.02.8000 0864345v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2021.
Considerando toda a documentação anexada pelas

unidades competentes após a emissão do Parecer 62
(0843507), faço retornar o feito à Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, com a solicitação da verificação da
regularidade da contratação ora postulada. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/03/2021, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864563 e o código CRC 1E0F7526.

0012689-74.2020.6.02.8000 0864563v1
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PROCESSO : 0012689-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : GSAD
ASSUNTO : CURSO ONLINE: EXIN PRIVACY AND DATA PROTECTION FOUNDATION.

Parecer nº 255 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
 

Trata o presente procedimento de pretensão de
contratação da empresa Clavis BBR Consultoria em
Informática S.A, CNPJ - 07.161.663/0001-37, visando à
participação dos servidores Emmanuel Constantino Tenório
de Lima, Heberth Henrique Araújo Pinheiro, José Joel Ferreira
de Oliveira, Kamilla Maria Albuquerque, Mário Jorge
Uchôa Souza Filho e Pablo Rocha Ibañez, no Curso
EAD ''Curso Oficial EXIN Privacy and Data Protection
Foundation'', que será promovido pela referida empresa, na
modalidade online, pelo valor de R$ 1.330,00 (um mil
trezentos e trinta reais) por participante, totalizando assim o
montante de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento (0845847), a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional informa  "que há previsão
orçamentária para custear a contratação, caso seja
autorizada, entretanto,  a emissão da nota de empenho
dependerá da liberação do orçamento do ano vigente pois
a Coordenadoria Orçamentária e Financeira nos informou que
até o presente momento, ainda não foi liberado o orçamento
para gastos por este Tribunal."

Constam dos autos SICAF, CADIN
(0845896), Declaração de Inexistência de Nepotismo
(0845899), e por fim Consulta Consolidada TCU (0841645).

Por sua vez a SEIC (0841710)  entendeu
"demonstrada a compatibilidade e do preço ofertado, pelo que
sugeriu a contratação direta, por inexigibilidade de licitação,
nos termos do Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Dessa forma,  prossegue-se na análise da 

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

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

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

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

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

0825989

 

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  0845908

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

X   0825989

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  0830673

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

X  0845847

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os X   0841710
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12preços X   0841710

 
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  0845908

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  0845899

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  

0845896

 

1 FGTS  X  Vencida

2. INSS X   

3. Receita FederalVencida X   

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido)  X

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X   

18Consta consulta ao CADIN? X   

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

X  

0841645

 

 

 
5. CONCLUSÃO

 
Sem embargo, cumpre juntar à instrução a certidão

atualizada relativa ao FGTS e à Fazenda Municipal.
 
Uma vez satisfeita a diligência anterior, 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 Clavis BBR
Consultoria em Informática S.A, CNPJ - 07.161.663/0001-37,
visando à participação dos servidores Emmanuel Constantino
Tenório de Lima, Heberth Henrique Araújo Pinheiro, José Joel
Ferreira de Oliveira, Kamilla Maria Albuquerque, Mário Jorge
Uchôa Souza Filho e Pablo Rocha Ibañez, no Curso
EAD ''Privacy and Data Protection Foundation'', a ser
realizado na modalidade online, pelo valor de R$ 1.330,00 (um
mil trezentos e trinta reais) por participante, perfazendo o
valor total de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta
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reais) conforme proposta comercial (0845908), tudo
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

Por fim, há que se verificar se já  há previsão
orçamentária para custear a contratação, conforme alerta
(0845847) da Seção de Recrutamento, Avaliação e
Capacitação Funcional. 

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 11/03/2021, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/03/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864963 e o código CRC 5749949F.

0012689-74.2020.6.02.8000 0864963v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2021.
À Secretaria de Administração para juntada das

certidões assinaladas no Parecer 255 (0864963), assim como a
verificação no que pertine à previsão orçamentária para
custear a contratação, alertada no final do ato opinativo. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/03/2021, às 10:19, 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
0865302 e o código CRC ABFAC934.

0012689-74.2020.6.02.8000 0865302v1
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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 março de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG 0865302, esclareço

que o ponto suscitado pela AJ-DG, acerca do enquadramento
orçamentário da despesa, foi superado conforme se pode
observar do Despacho SGO 0861965 e, em especial, dos
Despachos SRACF 0862499 e 0864233.

Dessa forma, devolvo os autos à consideração
superior de Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugerir que
seja autorizada a contratação, na forma instruída.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2021, às 01:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0867809 e o código CRC 994539B5.

0012689-74.2020.6.02.8000 0867809v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2021.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, com os

esclarecimentos prestados pelo Sr. Secretário de
Administração, por meio do Despacho GSAD 0867809.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/03/2021, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0868632 e o código CRC 81223BA7.

0012689-74.2020.6.02.8000 0868632v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2021.
À SAD,
 
 
 Para juntar à instrução as certidões

 atualizadad relativad ao FGTS e à Fazenda Municipal,
conforme apontado no início do item 5 do Parecer nº 255
(0864963).

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/03/2021, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0868825 e o código CRC 648DA78F.

0012689-74.2020.6.02.8000 0868825v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2021.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0868825, foi

juntado aos autos o comprovante de consulta SICAF 0869060,
que atesta a regularidade da proponente com respeito ao
FGTS.

Ocorre que a certidão municipal continua vencida.
Dessa forma, devolvo os autos à COMAP, para solicitar da
proponente a apresentação de certidão de regularidade junto
à Fazenda Municipal de seu domicílio.

Após, solicito remeter os autos diretamente à AJ-
DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2021, às 23:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0869061 e o código CRC 90DF13BA.

0012689-74.2020.6.02.8000 0869061v1
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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 março de 2021.
 
 
À SEIC, para juntada da certidão de regularidade

referente à Fazenda Municipal da proponente, em
atendimento ao Despacho GSAD 0869061, atentando-se ao
fato de que a devolução do processo deverá ser realizada
diretamente à AJ-DG.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/03/2021, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0869300 e o código CRC 4331F857.

0012689-74.2020.6.02.8000 0869300v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2021.
Semhora Coodenadora,
 
Trata-se de pretensa contratação da empresa Clavis

BBR Consultoria em Informática S.A, CNPJ - 07.161.663/0001-
37, visando à participação dos servidores Emmanuel
Constantino Tenório de Lima, Heberth Henrique Araújo
Pinheiro, José Joel Ferreira de Oliveira, Kamilla Maria
Albuquerque, Mário Jorge Uchôa Souza Filho e Pablo Rocha
Ibañez, no Curso EAD ''Curso Oficial EXIN Privacy and Data
Protection Foundation'', que será promovido pela referida
empresa, na modalidade online, pelo valor de R$ 1.330,00 (um
mil trezentos e trinta reais) por participante, totalizando
assim o montante de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e
oitenta reais).

Após instrução dos autos, eles retornaram a esta
Seção para juntada de certidão atualizada junto ao FGTS e à
Fazenda Municipal, Despacho AJ-DG - 0868825, em
19/03/2021.

Em diversas consultas ao SICAF, foi observado que
a empresa permanece com a pendência junto ao fisco
municipal, noticiada em consulta anterior - 0869060, desde
09/03/2021, como se observa de documentação constante do
documento Sei 0877484.

Registra-se que foram efetuados diversos contatos
telefônicos com a empresa, sem que se lograsse êxito na
apresentação da citdada certidão.

Desta forma, sugerimos que os autos retornem à
unidade demandante para ciência, bem como para que se
avalie a possibilidade de apresentação de proposta junto a
outra empresa detentora de regularidade fiscal e
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previdenciária, possibilitando, assim, a capacitação requerida.
 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe de Seção de Instrução de Contratações em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 12/04/2021, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877481 e o código CRC 2D0A4429.

0012689-74.2020.6.02.8000 0877481v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.161.663/0001-37 DUNS®: 898071358
Razão Social: CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/10/2021
FGTS 20/04/2021
Trabalhista Validade: 16/08/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/04/2021
Receita Municipal Validade: 09/03/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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

Emitido em: 11/04/2021 18:49 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2021.
 
 
Ao servidor Heberth Henrique Araújo Pinheiro,

Coordenador dos trabalhos do grupo, para ciência e
manifestação com relação às informações contidas no
Despacho SEIC 0877481.

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/04/2021, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877582 e o código CRC 0CE96F7F.

0012689-74.2020.6.02.8000 0877582v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2021.
Senhor Diretor-Geral, 
 
O presente processo foi direcionado a esta AGE pela

COMAP.
O tema versado refere-se à contratação de curso de

capacitação demandado em dezembro de 2020 por Heberth Henrique
na condição de coordnador do Grupo de Trabalho instituído por meio
da PORTARIAS PRESIDÊNCIA Nº 344/2020 (0775166) e Nº
471/2020 (0810974), com a finalidade de proceder às adequações
advindas da implementação da" Lei n. 13.709/2018 de 14 de agosto
de 2020  - Lei Geral de Proteção de Dados, neste Tribunal.

Ressalte-se que o grupo de trabalho já apresentou
relatório com suas ações porquanto havia prazo que foi fixado para
término dos trabalhos.

Entretanto, as contratações propostas não tiveram bom
termo apesar de quatro meses de tramitação do feito. De fato, a
demora para contratação da empresa fez com que o Cordenador
buscasse capacitações gratuitas para facilitar o seu trabalho. 

Sem qualquer crítica a uma determinada unidade, haja
vista que a instrução para contratação pode encontrar obstáculos
que dificultem o processo e que refogem à esfera de decisão dos
responsáveis pela contratação, registro a necessidade de que
Tribunal observe, sempre, a necessidade de capacitar os
servidores quando designarem para demandas novas, como a que
trata estes autos (LGPD).

Por oportuno, cabe transcrever a manifestação do
outrora Coordenador dos trabalhos levada a efeito no
processo 0012405-66.2020.6.02.8000, que possui igual objeto:

Ciente do que registra (0874490) a Seção de
Instrução de Contratações a respeito da
ausência da certidão de regularidade fiscal do
município do Rio de Janeiro pela empresa e
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considerando o cumprimento do
entregável "Relatório de Impacto à Proteção
de Dados Pessoais RIPD" (0867832) pelo
Grupo de Trabalho, aquiescemos com a
desistência da presente contratação. 
Por oportuno, registramos que com a
criação do Comitê de Compliance de
Proteção de Dados Pessoais (0866655),
caso persista a intenção de treinamento
com outra empresa, seria de bom alvitre
que o novo treinamento contemplasse os
integrantes do referido Comitê, bem
como todos os envolvidos no tratamento
de dados pessoais no âmbito do TRE-AL.
(grifamos)

De mais a mais, a par do encaminhamento concomitante
para a COMAP, sugiro que a demanda seja reorientada, caso
necessário, à luz do Comitê que foi proposto, haja vista os novos
envolvidos na LGPD, grupo a qual não faz parte o servidor lotado
nesta Assessoria, em face do término do trabalho a que foi
incumbido.
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