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

 

Memorando nº 38 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 21 de janeiro de 2020.

Para: Diretoria-Geral

Assunto: Proposta - Treinamento - Gestores - Contratos - Eleições

 

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção às tratativas da última reunião da Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, realizada no dia 16 do corrente mês,

solicitamos propostas de três empresas especializadas em treinamentos na área de contratações públicas, considerando, em especial, o perfil de palestrantes
que já ministraram cursos sobre planilhas de composições de custos e formação de preços de contratos de terceirização.

Nesse sentido, encaminhamos pedidos às empresas Zênite Informação e Consultoria S. A. (0646210), Premier Treinamentos (0646211) e
Inove Soluções em Capacitação (0646212). Convém assinalar que a empresa Zênite Consultoria foi recentemente contratada para inscrição de servidores no
seminário "COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017 ALTERADA PELA IN
Nº 07/2018", com abordagens sobre: "Passo a passo da elaboração e memorial de cálculo - aspectos trabalhistas, previdenciários e tributários, principais
impactos da reforma trabalhista na planilha de formação de preços, adoção da conta vinculada ou do fato gerador e repercussões na planilha". O evento teve
entre os palestrantes a Profª Isis Chamma Dotzer (vide doc. 0587586 do PA SEI 0007452-93.2019.6.02.8000).

Por seu turno, a empresa Premier Treinamentos foi contratada também no ano passado para inscrição de servidor no "Curso Completo da
Nova Planilha de Custos e Formação de Preços Segundo a IN 05/17 atuializado pela Instrução Normativa nº 07 de 2018 e Reforma Trabalhista e ainda,
análise da exequibilidade da proposta na licitação, repactuação e reajustamento de preços". O curso foi ministrado pelo Prof. Walter Salomão Gouvêa (ver
doc. 0509302 do PA SEI 0001903-05.2019.6.02.8000).
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Já a empresa Inove Soluções em Capacitação, foi contratada para inscrição de servidor no “Curso Pratico Planilha de Custos Como
Instrumento de Fiscalização de Serviços Terceirizados - IN05/2017", ministrrado pelo Prof. João Luiz Domingues (ver doc. 0381268 do PA SEI 0003968-
07.2018.6.02.8000).

Cabe destacar que também foram mantidos contatos por telefone com as empresas consultadas, para maiores esclarecimentos. Hoje,
inclusive, recebemos telefonema do Prof. Walter Gouvêa Salomão, solicitando novas informações, incluindo os editais das contratações anteriores, o que
prontamente atendemos (0649048). Possivelmente, amanhã será encaminhada nova proposta da Premier Treinamentos, o que nos inclina a sugerir, com a
devida vênia, que seja agendada reunião da CPPE o mais breve possível para a seleção da proposta que melhor atenda às necessidades de capacitação dos
gestores dos contratos relativos às eleições em que haja dedicação de mão de obra, atentando-se para o fato de que as empresas consultadas estão abertas a
novas proposições e poderão adaptar a programação do curso de acordo com o que venha a ser-lhes demandado.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 28/01/2020, 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 0646200 e o código CRC BA8EFF20.
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