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

 

Memorando nº 74 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 30 de janeiro de 2020.

Para: Diretoria Geral
 
Assunto: Proposição. Curso. Contratação de serviços de engenharia segundo as regras do Decreto 10.024/2019.
 

 

Senhor Diretor,
 
Recebemos e-mail da CON Treinamentos ofertando curso presencial, com o tema "Contratação de serviços de

engenharia segundo as regras do Decreto 10.024/2019", com carga horária de 16h, a ser realizado em Recife/PE, nos dias 14 e 15 de
fevereiro próximo (0650241).

A proposta da referida empresa ainda contempla outros 5 (cinco) cursos, a título de cortesia, na modalidade de ensino a
distância (EAD) que complementam aquele ofertado na modalidade presencial, sendo eles:

1) Orçamentação de obras (0650243), com carga horária de 6h;
2)Aditamento de contratos de obras (0650247), com carga horária de 12h;
3) Contratação e fiscalização de Engenharia consultiva (0650249), com carga horária de 6h;
4) Modelos de contratação e aspectos relevantes na licitação de serviços de manutenção predial (0650250), com carga

horária de 5h;
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5) A nova lei das estatais. Lei 13.303/2016 (0650255), com carga horária de 16h.
Considerando as inovações trazidas pelo Decreto 10.024/2019 e a necessidade de capacitação de pelo menos um

servidor engenheiro (lotado na Seção de Manutenção e Reparos), tendo em vista as atribuições de sua função, aliadas a uma proposta
que parece vantajosa para este Tribunal, com carga horária total de 61 horas de treinamento, submetemos à análise de Vossa Senhoria a
possibilidade de participação, de ao menos um servidor engenheiro, no referido curso.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 30/01/2020, às 16:57, 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 0650217 e o código CRC 0F829863.
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